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Передмова 

Отеси підручний словничок, зладжений 
:еко г ;д Рідного Краю осінню 1918, року, 
не дру, ^ видання вачерпіного вже „Сяс- 

ія чужих слів", що вийшов у 1910-у рогі 
Чернівцях, а пізніще передруком у Аме 
ді, а цілком нова праця, викликана идьг м, 
гребони, 

В порівнянні із „Словв.рем чужих слів*1 
зібрано тільки що найважиігці й більш 
ивані вислови, а за те пропущено не тільки 
(агок („Чужі слова й звороти, що пйшутьея 
і ас Латинськими буквами*), але також сло 
які вживаєтеся або дуже рідко, або тільки 
Галич в ні, або в карпатських діалектах, 
а хоче шукати таких слів, цей мусить 
криутися таки до черновецького „Словаря 
> до нового розширеного видання, яке 
копи сі вже готове й при сприяючих о 
шипах появиться друком. 



ОтсєЙ новий слітіячок пристосований до 
стичних потреб Наддніпрянської України, 
мас через те значне число термінів або 
і, уживаних виключно на Великій Укра¬ 
яних немає в черновецькому „Словарі.* 
і жничку використано далі найновіші по¬ 
ори та воєнну тормінольогію. До приро- 
ІСНОЇ термімольоґії ЗЖИТО крім відомих 
шків Гливого, Кслсра, Чуді нова, Май¬ 
на і и, також українських підручників 
ека, Левицького, Кала то в ськ ого, Сйвиць- 
й Хомика. 

Олїпішчок чужих слів має чисто прав¬ 
іє завдання й обмежується до короткого 
іієешя що наііважиіщих термінів. Щоб на 

>му місці підручної книжечки вмістити 
аибільзне матеріалу, випущено її дрібніш 
}>том і заведено великі річеві та технічні 
іадженни. І так. щоби не повторюватися, 
депо в засаді тільки одну, звичайно і- 
копу форму слів, а пньшІ форми тільки 
юнче потрібних випадках, Ладли цього ж 
■вано тільки найоїшовеіщі значіння слів. 

Щоб як наіїменьїцв затрачувати місця 
овторювання відмінних форм сліп, ужито 
;в гранчастих скобок [ ], ішр., авіз] о], ак- 



•*р- о 

сїом[а], вакансія] на знак, що обІ форми 
вживаються. Слова в круглих скобках () на¬ 

водяться для прикладу. Для заощадження 
місця ужито теж багато скорочень, яких спио 
надрукований при кінці книжечки. 

Для кращої наглядности всі ці скоро¬ 
чення, намітки про походження слів, відси¬ 

лані і т. д. складено курсивою. 

Порядок слів у слівничку поазбучниіі, 
але зроблений так, щоби по змозі слова од¬ 
ного пня були • разом. Пояснення впорядко¬ 
вані так, що наперед ідуть нанвДжніщі зна¬ 
чіння слів, та що поодинокі значіння відді¬ 

лені середниками, або зазначені арабськими 
числами, як що ці значіння значно відбіга¬ 

ють від себе. 

При деяких словах, що часто пишуться 
і латинськими буквами (як ішр. ехргезк, сіербі 
і т. д.), аазначувано І їх форми в чужій мові, 
по вмозі роблено це при назвах ростин, зві¬ 
рят то що. 

При всіх словах вааначувано наголос або 
наголоси, коли яке слово мас більше як одяг 
наголос. Значено теж усюди походження слів, 
а нераз і дорогу, котрою слово дісталося 
до нас, наприклад, б ран ж а фр. череп нім, Д 



походження можна ВІДВЄСТИ ДО ДВОХ МОВ, 
ааначено обі мови нпр. лат.-іт,, лет• .а 
При орієнтальних мовах уживано звичні• 
загальних означень ор. і мот. 

При деяких словах подавано теж т > л- 
і фію їх уживання, нпр., гал. (у Галич і 
ф\. (на Гуцульщані) і т. д. 



л> 
> перта буква азбуки; торг. по (20 шагів); 
н грецьких словах зложених означає за¬ 
перечення (апатія). 

'ба тур Оив. ;ада. 
іб.'їжур фр. дашок на лямну, умбра; жсиюлії. 
пЧі. с'ї’.і чім. ’іі'ре.і мас, головна сторожа. 
Оим'їг /ґіЬ). "'■/>' ■ .тш. лає оятель римо* като¬ 
лицького монастиря; аббдтиса ігуменя, 

і б дяка дія лат. зречення, уетуплення (з пре¬ 
столу). 

і б том; щільнії А лат. черевіїпіі (тиф). 
і< о’нпіія лат. збочення (з прямої дороги). 
:<г;іц кім. ус гуп з нової стрічки. 
ібітувіОмт лат. учень, що кінчить середню 

або приступає до іспиту зрілости. 
. б’ія.'із .тт. .‘рам. шостий відмінок. 
а«'Лііція . та, а1, помалу вашої. 
•бонанеят ■/> •). передплата, підписка; абонент 
передплатник, ніднясчик; абонувати перед* 
планувати (часоїшсь), підписуватися (на 
чіті е в театрі). 

К-и іі:»‘ни .м/и, тубільці, туземиі, автохтони, 
чб-ірт лат. невчасний порід. 
Чбр сс.1 да )|»; чародійне СЛОВО, яке КИЛИ'4* ужи- 

І г'.л ' IIроти недуг. 
ібрзви'турн лат. скорочення слів на письмі. 
;і1*р-ц ла:у: *Г ОьріІЩОК. 



10 автограф — аґенда 

автоґрйф гр. руколись самого автора; авто- 
ґрафіїя] прилад до відбивання письма у 
більшому числі примірників, 

автодафе порт, кара смерти на костирі в огні, 
на яку колись засуджували єретиків, 

автодпдіікт гр. самоук, 
автокефальний гр. незалежний (церква), 
автократ гр. самодержець, самовладник, 
автомат гр. прилад, що виконує якусь працю 

сам з себе при помочі окремої машинерії; 
автоматичний сам з себе, мимовільний, 

автомобіль лат. самохід, 
автономний гр. самоуправний; автономія са¬ 
моуправа. 

автопсія гр. оглядання власними очима; лі¬ 
карські оглядини мерця, 

автор лат. письменник; авторизація уповно- 
важнення; авторизований уповноважений, 
за дозволом автора; авторітет загально при¬ 
знано значіння чого небудь, повага, 

автотипія гр. спосіб роблення кліщів до дру¬ 
ку при помочі світла, 

автохтон гр. тубилець, туземець. 
нґа тур. начальник, турецький урядовець, 
в ґав а гр. довговічна ростина в Америці, 
аіїшк гр. спільні релігійні вечері в перших 
часах христіянстна, 

дґіт, а хат гр. рід дорогого каменя, 
аґекдл лат. приділене заняття; аґент посе¬ 

редник, заступник (в загранпчнНі службі), 
справник (полі цій ний); а. провокатор під¬ 
новлений чи під плачений чоловік до ви¬ 
кликання непорозумінь чи розрухів; аі'гят- 



агітатор — адгерент 11 

ство? агентура, аГенція б’юро посередниц¬ 
тва, заступництво, 

агітатор лат. людина, що поширює яку гад¬ 
ку, підмовляє, підбурює; аГітйція ширення 
думок, намона. 

оґлютянація лат. зліпка, причіпка (приста¬ 
вок до кореня слів)* 

„ґльомерат лат. сполука кількох тіл. 
аГноскувати лат. пізнавати, признавати, 
аГбнія гр. передсмертні муки, конання. 
аГрамант фр. плетені прикраси, 
аґрарій лат. заступник земельних інтересів; 

аґріірннй земельний. 
аГраф[ка] фр. спинка, застібка. 
аГреГат гр. сполука припадкових частин в од¬ 
ну цілість. 

аГрссйіший лат. зачіпний, напасний, ворожий. 
аГрікультура лат. рільництво; аГроном 

вець сільського господарства; а Гроном ічкий 
господарський, хліборобський; агрономія на¬ 
ука сільського господарства. 

&д гр. пекло; адський пекельний. 
ада[д]жіо іт. муз. поволі, 
ядіш&нт гр. діямант. 
адамашок іт. квіти ста шовкова матерія з Да¬ 
маску. 

адаптувати лат. приладжувати, пристосову 
вати, переробляти, 

адвспт лат. Пилипівка у л атомників, 
адвокат лат. пранний оборонець, повірений; 
адвокатура заняття адвоката, 

адгерент лат. приклонннк, прихильник. 



12 адепт — аероліт 

адбнт лат. втаємничений в яку науку або 
штуку, но в як. 

адинамія гр. безсильність. 
«діб фр. бувайте здорові, 
адліітус лат. прибічник, помічник, посол (пап¬ 

ський). 
адміиістратйвний лат. принадежнвй до ад¬ 
міністрації; цеб то заряду (державою) або 
управи (заводу); адміністратор управитель. 

адмірйл ар. через пім. начальник фльоти, 
адмір&тор, адор&тор лат. поклонник. 
пдмоніцІя лат. упімнення, осторога. 
адоніс гр. дуже гарний молодець; дот. горн- 
цвіт, тирлик; Адонічпий вірш у давній 
грецькій і латинській поезії вірш, зложе¬ 
ний із дактиля і спондея. 

адоптувати лат. приймати дитину за свою, 
адрес [а] фр. напис на листі або пооилці з по¬ 
данням місця, куди йде посилка; писемна 
привітна заява; адресат відбирач листа або 
посилки. 

адуляр мін. безбарвний і кристальний ор¬ 
токлаз. 

адут фр. козир. 
ад’юнкт лат. молодший урядовець, молодша 

вчительська сила у вищих школах, 
ад’ютант лат. прибічник офіцер, осавул; 
ад’ютор помічник; ад’ютум запомога, 

аероліт гр. камінь, що упав з неба, метеор; 
аеромбтер прилад до міряння повітря; 
аерон&вт юоздухоплавець, летун; аеронав¬ 
тика летннцтво; аерондйн літак; аероет&т 



ажіо — аква 

воядушнии корабель; аеростатика наука 
про рівновагу повітря, 

ажіо іт. доплата ріжниці при мінянні гро¬ 
шей; ажіотаж спекуляційна гра на біржі. 

ажур[ннй] фр. дірконапніі; нрозориста, рідко 
ткана матерія, 

азйрт див. газ ар д. 
азбука від першої букви церковно-слявансь¬ 
кого письма аз: альфавит; букварь, грамат¬ 
ка; пзбукбвлнк рід енцикльопедичного сло- 
варя в старо-українському письменстві, 

ази лі. гр. при становищ о, ігриОіжигцо, 
ааімут ар. кут, якай замикає полуденний 

якоїсь авівди в полудневим колом даного 
місця. 

аабт гр. хенІчний первень, ґав, що становить 
складову частину повітря, 

азур ар. блакит, лазур: азурит мін. синь гірка. 
айвА тур. рід яблінки. 
Аід гр. вид. Гадсс. 
аіст ор. бузько, чорногуз, 
академік гр. член академії; гал. студент ви¬ 
щої школи; академічний строго научниЙ; 
чисто теоретичний; студентський; авадбмія 
найвище наукове товариство; вища школа 
(військова, мистецтва тощо), 

акйпт гр. ростаннвй орнамент, 
акафист гр. церковна відправа в честь Б^і,. 
родиці або св’ятих. 

акація гр. рід дерева, горохївнпк. 
аква лат. вода; аквадукт водопровід; аква> 
роль образ мальований водними красками 
акварія збірник води для плекання водню 



14 акліматизація — акт 

ростин і звірят; аквафорти Гравірованая 
на міди. 

акліматизація лат. пристосовання до нового 
клімату; акліматизуватися призви чаюва- 
тв[ся] до чужого клімату, привикати, 

аклянація лат. одноголосне прйняття або 
вибір; аклямувати огілескувати. 

акомодація лат. приспособленпя, 
обом пані [я]мснт фр. музичний супровід до 

співу або до сольової гри на иншому ін¬ 
струменті, пригривка. 

акорд гт. муз, милозвучність кількох тонів; 
гуртова робота, 

акр ан$. міра понерхні, морґ. 
акредитивний фр. уповноважений; акредиту¬ 

вати уповнонажнювати (посла), 
акробат гр. линвоскочок. 
акростих гр. поезія, якої вірші зачинаються 

від букв, що, прочитані по черзі з гори на 
долину або на відворот, дають яке побудь 
слово, ім’я або речення, 

аксельбант ній. золоті срібні й инші шнури, 
що носяться як відзнаки» 

аксесуаріе] фр. додатки, причандали; акси- 
денціл побічний дохід, дрібна друкарська 
робота. 

і(Всіом|п] гр. певна правда, якої не треба до¬ 
лизувати, пенни к. 

акт лат. справа, поділ* урядове письмо; об¬ 
ряд; дія; автПвІп) чиннвіі стан «іантку (по¬ 
ле, домв, крам, готівка); акта вісти назва 
деяких політичних партій; нктанннП діяль¬ 
ний (виступ), дійсний; актовий опертий на 
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актах;-актор, актьор артист, що виступає 
на сцені в театрі; актуальний на часі, 

акузатіп лат. греці, четвертий відмінок, 
яку ЛЯ ІСЛ. рід морської риби, 
акумулятор лат. прилад для вбирання олек 

трвчного току; акумуляція скуплення, 
акуратність лат. докладність, старанність, 
акустика гр. наука про голос; акустична за¬ 
ла заля, о якій добре чути, 

акутний лат. гострий. 
акушер фр. тюложничиіі лікарь; акушерІя на¬ 
ука про поміч при злогах; акушерка спо¬ 
витуха, баба. 

акцент лат. наголос; значок над словом на 
внак, що треба Його вимовити з притиском; 
вимова, в якій відбиваються звукові прик¬ 
мети чужої мови; акцепту вати наголошу¬ 
вати. , вимовляти з притиском; звертати 
увагу. 

акцепт лат. приняття сплати зобов’язання 
(вексля); акцептант проймаючий зобов’я¬ 
зання заплати; акцептувати приймати (век¬ 
сель), признавати. 

акцесіст лат. ви жид ач (на посаду), 
акциденція лат. побічний дохід. 
акцГпфі] фр. оплата иід припасів поживи, на* 

ііитків, тютюну і т. д. 
акціонер лат. член товариства на паях, вла 

сник акції, пайщик; акція подія, справа 
діяльність; посвідка на пай в акційному 
товаристві. 

алечбнк фр. прилад до дестиллції. 
алєґат лат. додаток, прилога. 

о- 



16 алегоричний — альбатрбс 

алегоричний гр. образовиЙ ; алсл'орїя образове 
представлення, причта, 

адбґро [аІІЄ£Го] іт. муз, скоро, живо. 
:шйн фр. дорога обсаджена по обох боках 
деревами. 

оді ар. турецький титул. 
алібі [аІіЬіІ лат. неприсутність на місці, де 
що набудь сталося (злочин). 

алІЇатор есп. американський крокодил[ь]. 
олімент лат. гроші на удержання (дітей), 
алітерація лат. повторювання цього самого 

звука (букви) на початку кількох слів в 
однім віршовім складі (тяжко її тужно), 

адійж фр. стоплення ріжних металів, сплав, 
аліііпс фр. союз, спілка. 
аддя[х] ар. назва Бога у Магомедан. 
алмаз ар. дорогоцінний камінь, брилянт. 
албй гр. бот. Аіое зосоігіпа, рід тропічної 
ростини з пахучими листками. 

ллтнн[цнк] тат. гривня, шостак, колишній 
російська!! гріш вартостд трьох копійок, 

алювій лат. хеоль. нанесена, напливом земля, 
алюзія лат. притик, натяк, 
алюміній лат. легкий білий металь, глянець, 
ішбмн лат. семінарист, 
илябйстср гр. рід гіпсу дуже білої краски 
яіліірм фр. тревога, поклик до аброї; алярміст 
крикливий боягуз. 

«ліпи ані. од ім. міста А. кминкІвка. 
альба лат. спідня богослужебна одіж у ла¬ 

тинських ев'ященпкін. 
ггкьбнтрбс гол. зоол. буревісник. 
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дльОіпо[с] есп. чоловік з неприродно білим 
волоссям і білою шкурою. 

Альбіби кед. стара назва Анґлії. 
альбом лат. пам’яткова книжка, в яку впи¬ 

суються на спомин вірші і т. и.; збірка фо¬ 
тографій, рисунків, марок і т. и. 

альбумін лат. білковина, білок, 
лльґебра ар. частина математики, що займа¬ 

ється розв'язкою вріннань, числення бук¬ 
вами; пльґоритм рахунок. 

АльдебарГш ар. звізда н групі бика, 
альдегід лат. тіло, яке повстало з алькоголю, 
через окненення, при чім виділилося 2 
атоми водня. 

альдермеп ап$. старшина, радник, 
альджама тур. дім молитви, 
алькалічнпй ар. з лугом. 
альБпр, алькова ар. з&глублення в кімнаті 
па ліжко, налькир, нижа. 

альЕОголіам ар. хоробливіш стан наслідком 
уживання алькоголю; алькогблиЕ п’яниця; 
алькогбль спірт, оковита; альвогольометер 
спіртомір. 

їдь по рал див. порай. 
альма матер лат. [аіша шаіег] титул, який 
дається вищим школам, 

альманах ар. літературна збірка, 
альбд чім. власна посілість, 
альокуціл лат. промова (папи), 
альопнтіл гр. лічення пр» гтпмочі ліків гро 
проти діл шоть якійсь хнороб 

альтіка ам. 1. пввуанськ а ,~вівцн й виріб з її 
вовни; 2. нове срібло. 

1 

НАЦІОНАЛЬНА 
ПАРЛАМЕНТСЬКА 

БІБЛІОТЕКА 
УКРАЇНИ 



1Я альпарі — амбітній: 

альпарі іт. виплата грошей за вартісний па¬ 
пір у повній ного вартости. 

альт іт. жіночий голос ішзчий від сопрапа. 
альти на іт. бееідка, повітка, 
альтембДе тур. полота парча, 
альтерація лат. подразнення, гризота, 
альтернатива лат. вибір одного в двох, 
альті метр і я лат. $еом. міряння висоти, 
альтруїзм лат. любов ближнього, 
альфа гр. перша буква грецької азбуки; а. 

І омеґа початок і кінець; йльфавііт або 
альфабет азбука, 

пльфреско іт. див. фреспи. 
альхеміл ар. серед но нічна наука, що малд 

на меті ніі найти тайну робити золото* 
ам анрбіфі] гр. більмо. 
амазбпка гр. по грецьким віруванням войов¬ 
нича жінка; взагалі и ід важна жіяка; жіно¬ 
чо, одіж до їзди верхом, 

амальгам [а] гр. сполука живого срібла а ня¬ 
ні им металем, сплав, 

анапт фр. любовник; роля любовника, 
амануент лат. урядовець бібліотеки, 
амарант гр. Шдгриця, васильки; амарантова 
краска черноножовта краска, 

аматор лат. любитель, ласун. 
Ям бар ар. шпц ’ 
и у бара с фр* Т])удие положення, 
пмбнрі'о сси. задержання корабля або товарів 
у пристані (підчас війна), 

амбасада фр. посольство; ямбасддор посол, 
амбітний лат. шанолюбний, плиппііі, гонор- 
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ний; амбіція почуття власного достоїнства, 
самолюбство, пиха, 

Амбо лат. виграна на два числа (в лотерію). 
Амбра ар. пахуча живиця, пахощі. 
амбрбаІя ер. страва грецьких і рим. богів. 
амбулАяс фр. з лат. польовий військовий 
лазарет; амбулаторія лікарня для хорих, 
що самі приходять по пораду, 

амвон, амббн[а] гр. підвищення серед церкви 
або перед вівтарем, проповідниця, 

аметист гр. дорогоцінний камінь фіолєтної 
краски. 

амінь гебр. справді; в дальшому значінні кінець. 
амнб[и]ст1я гр. даровання кари, помилування. 
амон[І]Ав гр. гострий ґав—хемічна сполука 
азоту а водородом. 

амбри від лат. Амор бог любови любощі, за¬ 
лицяння. 

амортизація фр. часткове сплачування довгу; 
признання неважним (згубленого цінного 
паперу). 

аморфізм гр. неправильність форм (мінералів), 
ампер фр. одиниця сили електричного току, 
амплітуда лат. віддаль, фгз. розмах, 
шпліфікацін лат. оповідання із лишніми по¬ 
дробицями, пересада, 

амплуа фр. рід ролів якогось актора, 
ампулка лат. посуда; висяча лямпа. 
ампутація лат. відрізання частини тіла (руки), 
амулет лат. охоронна річ проти чарів, не¬ 
дуг і т. д,, таліяман. 

амуніція лат. військова одіж і оружжл, по¬ 
рох і кулі. 
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амфібія гр. звірина, що може жити на суші 
І в воді, зомноводник. 

амфіболі» гр. мін. лучевик, незгорець, асбест; 
амфіболія двозначність, 

тмфібрах гр. віршова стопа, зложена з корот¬ 
кого (або ненаголошеного), довгого (або 
наголошеного) і другого короткого (або не- 
наголошвного) складу 

амфітейт[е]р гр. у старинних будинок, збудо¬ 
ваний пївокругло або кругло Із що раз ви¬ 
щими місцями здовж стін для глядачів, 

амфора гр. двоушний збанок, 
анабаптист гр. второхрещенедь. 
анаґраніа] гр. пер вставка букв або складів 
одного слова так, щоби повстало нове сло¬ 
во відмінного значіння (дар-рад). 

аналбктя гр. збірка виїмків ріжних авторів. 
аналіз[а] гр. розкладання на складові части¬ 
ни, розмір (граматичний); частина вищої 
математики; аналітики наука про складові 
елементи й умови думання; аналітик ужи¬ 
ваючий аналітичної методи, 
яялбй гр. невеликий столик у церкві, 
нальбґія гр. подібність, схожість, 
нпльфявет гр. неграмотний, неписьменний 
хпнас ма.1. південно -американська ростина 
Апапазаа ваііма і її овоч, 
іапест гр. трискладова віршова стопа, зло¬ 
жена з двох коротких складів і останнього 
довгого ^]. 
прхіет гр. приклоните анархізму, що зма- 
’ав до повалення всякої державної пла¬ 
ти і забезпечення прав одиниці; л.-ко- 
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мушст а., що признає, тільки власність гро¬ 
мади; анархія нелад, безладдя, безправстно, 
безголовв’я. 

анатомія гр. наука про будову (людського) 
тіла. 

анбфора гр. повторювання того самого слова 
на початку кількох наступаючих по собі 
речень. 

анахорет гр. пустельник, відлюдок, 
анахронізм гр. похибка н означенню часу по¬ 
дій, річ не на часі. 

ана[х]тсма гр. прокляття, 
ангажувати фр. запрошувати (артоота на сце¬ 
ну), просити до танцю* 

ангінагр. запалення горла, 
анґлбз фр. 1. 'старий французький танець; 2. 
мужеський чорний одяг, 

англійська недуга крввуха; анґлікансі.ка ві¬ 
ра протестантська віра в Англії; ашліома- 
нїя уподобання в усім, що англійське; ан¬ 
гліцизм форма або зворот в англійської мови, 

анданте іт. муз. поволі. 
андрогінія гр. даополоаість; андронанін нім¬ 
фоманія; андрофаґ людоїд* 

апеврйзм гр. розширення серця* 
анскдбт[а] гр. коротке й дотепне оповідання, 

вигадка, побрехенька. 
апсксія лат. прилучення; оневтуватн прилу¬ 
чити; загорнути* 

анеміа гр. малокровність, блідни ця. 
анемоґраф гр. прилад до записування напря¬ 
му & сили вітру; анемомбтер прилад до вві¬ 
ряння сили вітру, вітромір. 
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анемона лат. дот. сон-трава, сон-зілля. 
анероїд гр. пружим о ний металевий баромєпгер. 
анестезія гр. нечулість. 
алііс, апііж лат. Рігпріпєііа апіашп бодян, 

ганус. 
ані ліня гр. клій, уживаний до вироблювання 
красок. 

анімалізм лат. звїринна природа, 
анімізм лат. наука про ділання душі, фільо- 

софічна система, що приймав душу як 
пршщіп всякої діяльності тіла, 

анімбзія лат. завзяте упередження, 
анїмупатися лат. запалюнатися до чого, 
анкер н/.и. 1. складова частина годинника; 

2. міра течій; ІЗ, алщцр. 
анкета фр. збір знавців для прояснення або 
порішеним якоїсь справи, 

апналл лат. літо пи сь. 
анод [а] гр. додатний бігун ґальв&нічного току, 
аномалія гр. неправильність, недостача, 
анонім гр. безіменний, лист без підпису; ано¬ 
німний не під писана У, невідомий, 

апбне фур. оповістка в часописах, 
аноріїїнїчпіїй гр. неживий, мертвий (природа), 
анормальний лат. неправильний, 
ансамбль фр. згідність подробиць з цілістю, 
дібрана гра (в театрі). 

антагонізм гр. суперництво; антагоніст су¬ 
перник, протионіж. 

антал[ок] мад бочІлка, що містить 74 літрів 
вина. 

антапт[а] фр. порозуміння; пере, англійсько- 
французька згода проти Німеччина, в 0<ик- 
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тому зн. всі держава, що вели світову вій¬ 
ну 1914—19 з осереднімп державами, 

антарктичний гр. полуднє ний (бігун), 
антенат лат. предок. 
антецедент фр. поділ, що служить основою 
для дальших виводів. 

антя- або піхті* гр. [приставка, якої вжина¬ 
ється « чужих словах грецького походження 
на означення протилежності») проти-, 

анти дот гр, спосіб проти (слабости), проти- 
Отрул. 

Аптйк латг старанний, старий пам’ятник, ста¬ 
ровина* антиква старе письмо, латинка; ля- 
тяжвйр[ій] замилуванні» знавець старини; 
торговець старими річами, з окрема кни¬ 
жками, антикваріат* 

їшт її критика гр. відповідь на критику, 
антпльбпа гр. порода азійських і африкан¬ 

ських оленів, дика коза, сайгак, шзаля. 
аптиийнс гр. поов’лчениїі богослужебний об- 
рус на престолі, 

антимбн гр. рід металю. 
аптип&па гр. другий папа з часів, коли було 
кількох претендентів на папський престол, 

антипатичний гр. противний; антипатія від* 
раза, нехіть. 

антиніріша гр. лік проти горячки. 
антіпод гр. чоловік, що жине з противного 

боку землі наче піп нашими ного ми-,, 
антисемітизм гр. вороже відношення до Жиді в» 
антисептичний гр. спиняючий гниття, 
антистрофа гр частина хору в гр. драмі, 
антитеза гр. протнетанлошгі. 



24 антифон — апатичний 

аитафбл гр. спів св’ящепника і вірних або 
двох хорів на переміну; один вірш із псальмів. 

антихрист гр. противник Христа. 
античний лат, стародавній, 
антвльбґія гр. збірка вибраних творів, 
аптрйкт фр. перерва між діями (в театрі), 
антрадйт гр. відміна камінного вугля, 
антрб Фр. вхід, вступ. 
антрепренер фр. театральний підприємець; 
антрепріза похоронне підприємство, 

антресоль фр. кімнати між партером і пер¬ 
шим поверхом. 

антропоїдній гр. наука про початок чоловіка; 
лнтропольбґія наука про чоловіка взагалі; 
антропометрія наука про, ломіри на люд¬ 
ському тілі; антропоморфізм представлення 
Бога в людській постаті; лнтропофйґ людбТд 

анулювати лат. внести, уневажнити. 
ан фїіе фр. [еп іасе] а переду, цілим лицем 
анчоус фр. рід сардель, хамса, 
аорист гр. грам, минуншнй доконаний час. 
аорта гр. головна артерія (б’ючка) в людсь¬ 
кому тілі. 

апанйав[І] фр. державні маєтки пануючих, 
платня членів пануючого дому, 

апарат лат. прилад; збірка приладів і з на¬ 
рядів* потрібних до виконування якоїсь 
чинности. 

апартамент фр. світлина, тереми, 
опатйчннй гр. байдужий до всього, млявий; 
апйтіа брак чуття, рівнодушяість, байду¬ 
жість. 
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апатит гр. валовий фосфоран, мінерал ужи- 
паний до штучних нарозін. 

апелювати лат. робити відклик, звертатися 
до когось в чимось; апеляція відклик про¬ 
ти ваеуду до вищого суду; адельфр, поклик, 
заклик збіратися. 

апельсин порт, померанець, 
апепсія ,'р, ослаблення травлення, 
вперш и н ій лат. спостереження, 
апетит лат. хіть до їди, смак; апетйтний 

смачний, 
аплікінт лат. практикант; аплікація спосіб 
пристооовання; пильність; прикраси (при 
одязі). 

аплявдувати лат. апльодуватл фр. оплеску 
вати; а пліва, аплодісменти оплески, по¬ 
хвали. 

анльомб фр. певність себе, 
шюі'сй гр. положення, н якім місяць пай даль 
ше від землі, найвища степень чого небуд 
(слави). 

аподиктичний гр. неоспоримий, певний, рі 
шучвй. 

аиоєЛцІя лат. грам, придаток, 
апокалілса гр. откровення ов. Івана; а ножа 

ліптйчняй в дальшому знач, вагадковий 
таємний. 

апокрифічний гр. підроблений, підложени. 
пиокріфи церковні твори, яких церков Ні 
признає; підроблені твори, 

апольбґ гр. поучна байка; апольоґбт учений 
що ваймається апольоґетикою, цебто нау 
кою, що збиває закиди, звернені проті 
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христіяиської віри; апольоґія оборона сло- 
вои або на письмі, 

апоплексія гр. (мозковий) удар, пораження; 
апоплектичний енлінний до апоплексії, 

апорт у вати лат. принести, 
апостіаія ер. відетуїістпо від віри; апостйт 

єретик. 
апостеріорний лат. [а ров(егіогі) збудований 
на основі досвіду, 

апостол гр. ученнк Христа. 
апостроф гр. аначок ’ на означення, що там 

випав якийсь звук або що внуки, відділені 
апострофом, треба читати окремо (від'їзд); 
апострофа рет. зворот бесідника до якоїсь 
особи або річі. 

аиотебз[а] ор. обожання; живий образ, 
апофтеїма гр. приповідка, причта, 
аправос гр. недільне євангеліє або апостол, 
апретура фр. приладження, відновлення (ма¬ 

терії). 
апрікбаа фр. бресква, мореля, 
апріль лат, квітень. 
апріорний лат. [а ргіогі) з гори, в розумо¬ 
вих причин. 

а про бата, я проба дія лат. признання, при- 
няття; дозвіл друкувати а боку церковних 
властей. 

ілроксіматиппо лат. приблизно, 
а пропб фр. між иньшим, до речі, в саму пору, 
апроші фр. підкопи. 
апсііда ер. 1. зворотна точка в дорояі планет; 

2. лівкулясте склепіння над вівтарем, 
аптйка гр. склад з ліками, лікарня. 
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ар фр. одиниця міри поверхні = 100 квадра¬ 
товий метрам. 

чрабеска фр. прикраси в малярстві, різьбі % 
будівництві на взір арабських форм, 

араґоніт гр. мін. гороховик, жерелинець. 
цря£ ар. горівка а рижу. 
аранжувати фр. уладжувати, укладати, вести 

(танці); муз. переробляти композицію ва 
який небудь музичний інструмент, 

мрахнольоґія гр. наука про павуки, 
арйшї, ариш тур. дишель Арбн, воза яа 
двох колесах. 

арбІтер лат. мировий суддя; арбітраж 1. ви¬ 
рок мирового суду; 2. спекуляція на ріж- 
ниці цін і курсів цінних паперів, 

арґентііт лйт. мін. руда срібла, 
арії) фр. злодійська мова, 
зуґонавт ер. у грецьких переказах учасник 
морської виправи до Кольхідп по золоте 
руноу звідси хто шукає чогось надзвичайного, 

аргумент лат. доказ; аргументація дово¬ 
дження. 

ірі'ус гр. від мітольоНчпого стоокого сторо¬ 
жа Аргуса бачний сторож, 

ареал лат. простір, площа, 
арепа лат. місце бою або змагань, бос вії ще. 
вренда, оренда пол. з лат. паєм, держава; 
чинш; ареидйрь державець; коршмарь. 

ареометер гр. прилад до означення питомого 
тягару тіл. 

вреопАї' гр. найвищий суд в Атенах; звідси 
збір попалених і достойних осіб для рішен¬ 
ня якоїсь справ я. 
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арешт фр. з лат. ув’язнення, тюрма; кон- 
фіската; арештант в’язень, 

аристократ гр. член або приклонішк аристо¬ 
кратії. цебто пановання найвищих нерстов 
у держані, великого панства: аристокра¬ 
тичний прихильний аристократії, гордий із 
снопі походження! великопанський, 

аритметикл, арнхметиіш гр. иаука про зви¬ 
чайні числа! щотниця, 

арієрїАім. фр. задня сторожа (війська), 
Арія іт. порядок тонів в якійсь пісні, пісня, 

спів. 
Арка лат. скринка, ковчег; склепіння; ар¬ 
када фр. луково склеплений хідник, галерія. 

аркАн тат. мотузок а петлею на кінці до 
ловлення коней; назва танцю у покутсь¬ 
ких і буковинських українців. 

яркАна лат. тайні способи або ліки, 
аркебуз фр. див. гарпебуз. 
арктичний гр. північний (океан). 
Аркуш лат. лиот або складка паперу, 
арлекін іт. сміхунець, штукарь, комедіант, 
арлєкінйда смішна історія, комедія, вигадки. 
армАта лат. гармата; арматура оружжя, 

увбровння корабля; якор магнету; Армія фр.■ 
військо як цілість, значна частина війська, 
шо мав свободу рухів. 

арпаутка тур. рід ярої пшениці, білотурка, 
арніка лат. Агпіса шопіапа рід лічішчої 
ростнни. 

ароґлігший лат. зарозумілий, бутний; яро- 
ґанціа бундючність, пиха. 
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аргіиа[т] гр. запашний корінь, пахощі; аро¬ 
матичний пахучий. 

арпеджіо іт.\ агре^ріо] л омани її акорд, в якім 
відзиваються но всі тони нараз, тільки один 
по другім, 

а р родієм 3 н фр. повіт, округ у Франції. 
Арен І. гр. частина стопи, виголошена а біль¬ 
шим натиском; 2. мош. кумис, 

аребн гр. рід металю. 
арсенал фр. будинок, де переховується вШ- 

оькопа зброя, пушкарня. ■ 
а]соні б, також яршеяік гр. окис арсену, ду¬ 
жо сильна отрутна, 

аутбрія лат. велика жила, б'ючка. 
артеф&жт лат. штучний виріб, мистецька ро¬ 

бота. 
а] тнем лат. умілість, мистецтво, зручність, 
л] тії пул лат. розділ, параграф; розвідка, 
стаття; рід товарів; артикуляція виразна 
вимова. 

5>тялерйст фр. пушкар, гармаш; артилерія 
гармати з обслугою і муніцізю, пушкарі; 
наука про гармати. 

артйот лат. мистець, художник, актор; ар- 
тпстичний мистецький, гарно виконаний, 

артіль іт. спілка для зарібку, ватага (у чу¬ 
маків). 

артішОк фр. карчох. 
артос гр. обрядовий великодниЙ хліб, дарник. 
артрітіс гр. гостець. 
6*>фя гр. музвчииіі трикутний інструмент в 
металевими струнами. 

архаїзм гр. перестаріле слово, в штуці на- 
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слідування старини; архаїчний застарілий 
старосвітський. 

архилук тат. короткий домашній кафтан. 
археографія гр. наука про старанну штуку 
археольоґ дослідник або знавець старини 
особливо грецької та римської; архсольбґ*с 
наука про старовину. 

ярхи- або архі- гр. в зложеннях на означенні: 
старшинства або вищости. 

архйв, архів гр. збірка грамот і актів, місш 
їх переховування; архиварь завідатель аі> 
хіоу. 

архндієдезія гр. архиєпископство; архиєпйс- 
коп найстарший ніж єпископами владика, 
архнєрей єпископ; нрхпмандрііт старший 
начальник монастиря. 

архипеліїґ гр. громада островів, положенні 
недалеко себе; ЄґеЙське море. 

архистратйг гр. начальний вожд (арх. Михаїл). 
архитбвт гр. будівничий; архитектбніка, ар- 
хнтсктура наука про будівництво, штук?* 
будований. 

архітрав гр. бальок, положений на стовпах, 
що двигає дах. 

архонт гр. найвищий достойник в атснській 
державі. 

арци* б зложеннях тесаме що архі-. 
арчдк тат. сідло. 
аріїпін тур. міра довжини, */8 сяжня. 
аріпйвдшк іїші. арсенгн. 
ас лат. 1. старорямський хунт, мідяна мо 
нета вартосте около 20 копійок; 2. нарт 
з одним значком у середині. 
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і&ція лат. уздоровлення. 
Іст гр. мінерал, з якого роблять огнетре- 
ілі предмети. 
курд дія лат. обезпечення (від огню, ни- 
іадку і т. д.). 
штерувати фр. відбирати до війська; а сен* 
герунок бранка» 
бсор лат. засідатель. 
иґн4та, асигнація лат. переказ (на гроші), 
паперові гроші; асигнувати призначите 
виплату грошей 
жмІлювйтися лат. грам, уподібнюватися; 
винародовлюватися; асиміляція грам, при* 
подіблення; приноровлення (до окруження), 
винародовлення. 

зистбнт лат. помічник; аснстенція товари* 
ство, супровід, свита, поміч; испстуватяг то¬ 
вар ишити, супровожати, помагати, 

ісі.чптбта гр. пряма лінія, до якої стало при- 
ближаеться крива лінія, але ніколи з нею 
не сходиться. 

аскеаа гр. (духова) вправа в повздержноств, 
поввдержлиний спосіб життя; аскбт при- 
клонник аскези; людина, що здержує похоти 
свого тіла; аскетика наука про аскезу. 

аскер тур. вояк. 
асмодбй халд. сатана, злий дух (нечистоти), 
асон&нца лат. призвук, коли ті самі голо* 

сівки повторяються в кількох сусіднії 
словах. 

асортіневт фр. див. сортімент. 
соцііпія фр. а лот. спілка (людей), артіль, 
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гуртування; сполука гадок, коли одна гад¬ 
ка накликує другу, 

іспскт лат. вигляд, 
їсиср гр. найменший турецький гріш, 
ісиід див. гаспед. 
іспір&шг лат. кандидат (на посаду); аспі¬ 
рація грам, придих (вогонь, гостро й); від¬ 
дих; змагання до назначеної мети. 

іс[с]лфет плат. [Ава Іоеіісіа] ствердлий сок ко- 
ріня одної ростини, вживається н лічництві. 

істенія зр. ослаблення. 
істеріск гр. звіздочка *, вживана н книжках 
як відоилач; астероїди громада дрібних 
звїзд між Марсом і Юпітером. 

стт\ч атнзм гр. ненормальність в зору, неду¬ 
га очей. 

стмн гр. дихавиця, задуха» 
гтра лат. [Азіег] городовий цвіт, віиннк. 
страґ&л гр. 1. кістка (до гри); 2. дуд. обруч; 
3. бот. рід ростини [Л&іга^аіиь]. 

стрйльнпй гр. шііздяний; астрольбґія воро¬ 
не єння будуччини із звізд; астроном учений, 
що займається астрономією, цебто наукою 
про авіз дії; астрофізика наука про фізи- 
квльні прикмети увізд. 

сфйрьт гр. чорна смоло, 
сфїкція гр. найвища стопеиь зомління, 
ганЬм гр. діди чн їсть тілесних і духових при¬ 
кмет, хороб і т. д. в дальших поколіннях, 
гйкіа] фр. удар, напад; атакувати нападати, 
кидатися на кого, 
гаман нш. начальник козаків, ватажок, геть¬ 
ман. 
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ше фр. урядовець посольства» 
їзм гр. безбожність, беявірря; атеїст лю- 
йма, що неприаиае Бога, безбожник, не¬ 
оні рок, невіра. 
ліб фр. робітна (малярів, різьбарів, фото¬ 

графів). 
Гнсй фр. від храму богині Атени в Атенах 
іублична вища школа або наукове това¬ 
риство. 
рнтпт лат. злочинний напад. 
Індія фр. вважливість, звичайність. 
іст[ат] лат. посвідка, свідоцтво, уповно¬ 
важення. 
Оиелція лат. присілок, 
пас гр. від міт. божка Атлас а, що буцім 
держав цілий світ на свому парку 1. пер- 
ний хребтовий круг на карку; 2. збірка 
Географічних карт; 3. ар. рід гладкої шов¬ 
кової матерії, саета. 
зібт гр. силач; атлетика борбництво, ду- 
жання; атлетичний сильний, мускулярниЙ. 
мянгн гр. стовпи в виді людей, для під¬ 
держки ґзимсіа або бальнонів. 
монстер гр. прилад до міряння, кілько ви¬ 
парувало води; атмосфера повітря, що ок- 
ружае землю; міра тиснення повітря; се¬ 
редовище, серед якого хто жие. 
Гбм гр. наЙменьша, неподільна частина ма¬ 
терії; атомізм наука про повстання світа 
£ життя з атомів; атомістика наука про 
атоми. 
гоні я гр. ослаблення, в'ялість. 
грАвція лат. протягання. 
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атрамент лат. чорнило; атраментовий камінь 
зелений вітрі оль або сірчан вал і їда. 

атрДпа фр. лапка, зручно підроблена річ (для 
задуреиня), 

атрибут лат. додаток, прикмета, знам’я. 
«ітрію м лат. передсінок римського дому або 

сн’ятині. 
атроіпи[а] гр. отруйна матерія в ростпні Аігора 
ЬеІІасІоппа. 

атрофІн гр. повільно пнеоилення частей тіла, 
аттбрдсй анх. адвокат в Англії; іЧчкеральннй 
а, державний прокуратор скарбу, 

аул тат. шатро; село у татар, башкирів, 
кирґізіп; аула товпа. 

афбзІя гр. оніміння (зі страху), хоробливий 
стан, коли чоловік не може вимовити де¬ 
яких слів. 

афект лат. сильне почування або аворушеїшя, 
пристрасть, порив; афектйція пересадне 
вискакування почувань і гадок, наніжність. 

афелій гр. найдальше віддалення якоїсь пла¬ 
нети від сонця. 

аферафр. справа, приключка, історія; інтерес, 
афнпп .над. бот. чорниці, 
афірмація лат. потвердження, запевнення, 
афіш [а] фр. вивіска, повідомлення (про ви¬ 

ставко); афішуватися умисне звертати на 
себе увагу. 

афонія гр. утрата мови. 
афоризм гр. коротке речення, що висказуа 
якусь загальну гадку. 

африкандер гол. уроджений в Африці євро¬ 
пеєць, 
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афронт фр. зневага. 
Ахіллева п’ята гр. слаба сторона» звідси, що 

грецького героя Ахілля ножна було зра¬ 
нити тільки в п’яту, 

ахроматичний ер, безбарвний, 
ахтердок нім. задня частина горішного по¬ 

кладу корабля; ахтерштбвен підводна ча¬ 
стина корабля. 

ацетилен плат. горючий газ, витворений 
а углеводня [С* На]. 

б&ба тур. почетниЙ титул духовних осіб на 
Сході (Алі-баба). 

бабай тур. рід звірини Агеїогпіз ЬоЬае. 
бавовна нім. хлопок, вата, 
блгпдур перс. ніргізькиІЇ наїзднвк; богатир, 
бліїїж фр. клунка (в дорозі , в’юки, кл&жи. 
бкі'лтелівувати фр. маловажати; баґателя дріб¬ 
ниця. 

бГіґср нім. малий корабель з машиною до чи¬ 
щення дна ріки, пристаней. 

Саі'нбт фр. шт.ік. 
бддігін перс. бот. ломиніс, китайський аниж, 
блдийв серб, дубова колода, яку у Сербів 
кладуть у -вогонь на Св\ятий вечер. 

бикЛит гр. фазан. 
Аі.ія, ОДзІс гр. основа, підвалина, (хеиічна) 
сполука; операційна, вихідна точка, 

баз Альт лат. стовповик, мінерал темно-синьої 
краски. 
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базар перс. торговиця], ринок; крамниця. 
Вазсдона йоду пі під імені лікаря Б. хороба, 
що об’являються нервовим биттям серця, во- 
лем і випуленним очей, 

базиліка гр. у Греків і Римлян величезні су¬ 
дові залі; на ввір цього будовані церкви! 
переділені в середині 2 або 4 рядами стов¬ 
пів. 

бай фр. залив, 
байбйк тур. див. бабак. 
байдак ор. більший човен, 
байка фр. грубе, мняке 3 волохате сукно. 
биКбпськІ гроші від міста Вауоппе великі 

гроші. 
блйрам тур. велике магомеданське св’ято. 
байронізм напрям у літературі, впровадже¬ 
ний англійським поетом Ваііроном. 

г> віщувати пім. заправляти м’ясо, 
бак апх. частина горішної палуби корабля, 
бакалія тур. всілякі предмети поживи, осо¬ 

ба нвож заморські овочі, 
бакалявреят лат. в Англії наЗнигца універ¬ 

ситетська степень, доцент; бакалар учень; 
вчитель дітей; бакаліірство вчителювання. 

Ііакйн тур. рід краски, кармін. 
Дакара фр. рід газардової гри. 
Іакббрт акх. лівий бік корабля. 
Ійкен гол. деревляні знаки на морі на озна¬ 
чення небезпечних місць, 

іакснбарди, бакомп&рт пім. бакирі, бурці, 
бочки. 

їаклага, башто, боклаг [тат. Я) посуда. 
нклажпн ор. бот. помідор. 



бактеріольогія — баляда 

бактерІольбґія гр. наука про бактерії т. є. 
незвичайно дрібненькі організми, що пи- 
кликують і розносять усякі недуги* 

бакун тур. сильний тютюн, махорка, 
бак фіш ній. піцросток. 
б&кханйлІЇ лат. бенкети в честь бога вина 
Бакха, звідси піятика, гульня; бакхйнти й 
бавханткй учасники цих бенкетів; розпус¬ 
ники й розпусниці, 

бакціль лат. бактерія. 
бакшй перс, баштан. 
бакшиш перс, дарунок, базаринка. 
бал фр. голос, жереб; одмітка, нота, 
балалайка тат. рід бандури, 
балаган тат. буда (для театральних вистав}, 
балаґула жид. жидівський віз а накриттям, 
баламут тат. 1. говорун, крутій; знахарі.; 

2. кримський оселедець, 
балахон перс, халат, кафтан. 
баланс фр. див. білянс. 
бал6т фр. драматична штука, виставлена при 
помочі танців і музики, танці на сцені: 
балетмейстер провідник або вчитель балету; 
бал&гннк, балєтницл члени балету, танеч¬ 
ний. 

балістика гр. наука про рухи тіл, кинених у 
простір. 

балка тат. яр, степовий провал, 
болта, балда тур. то пір, сокира, 
балюстрада фр. иоручча на стовпцях, 
балада, бал лад а іт. поезія, оперта на на¬ 
роднім переказі, що оспінуе сумні пригоди 
життя. 
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баянне, баланс фр. вага, рівновага; білянс; 
боллнсувати вдержувати рівновагу, акта- 
твоя; марно тратити час. 

баляси фр. І. прикраси, поручча; 2. також 
баляндраси вигадки, жарти, 

баласт аш. тягар до обтяження корабля, ван¬ 
таж ; непотрібний тягар, 

баль фр. забава а танцями, бенькет, вочерниці. 
бпльдахіл ар. небо над престолом, накриття 

на стовпцях, намет, 
бальзам або бальс£м ар. пахучий олііїок; 
бальзамінам бальзамний бот. розрив, не-руш- 
мене; бальзамічний запашний; бальзаму¬ 
вати напускати тіло мерця бальзамом, щоби 
не гнпло. 

балькбн фр. поміст з поручнем, прибудований 
коло дверей на поверхах камениць. 

бал ьпсої1 рафія гр. описування купелевих і 
лічничих заведень. 

бальби фр. шар, м’яч; воздушний корабель, 
аеростат, велика скляна посуда. 

б пдь о тужіння, бальотнровка фр. через моек. 
голосування при помочі балів; льосув.дтшя. 

бамбук або бамбус мал. [ВагпЬива агипсііпа- 
сеа] індійська цукрова тропка, 

бан серб, намісник (Хорватії); бпн&т край під 
управою б&на. 

балад гний фр. дуже звичай най, оклепаний. 
башін есп. полудневе дерево Мква рагасіібіаса 

а їдомимн овочами. 
біжда іт.-фр. натага, шайка; орхестра, вій¬ 

ськова музика. 
банд Аж фр. перев’язка при з&осмотренню ран. 
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баждєрд фр. хоругов; бандерія почетна сто¬ 
рожа в& конях; бандербль опаска на по¬ 
силці на ЗНАК} що зложено оплату (за 
почту). 

бапдііт гпг. розбійник, харциз, опришок, 
бандура іш. музичний струнний інструмент, 
баші та, баніт іш. з лат. вигнанець 8 краю, 
банк іт з лат. публичне заведення для 

грошевого обороту та обміну гроша; банкнр 
власник банку, купець, що займається ви¬ 
міною грошей; банкнот паперовий гріш; 
банкрот, банкрут не ви платний (купець); 
банкротувати стати невиплатним. 

баня лат. І. взагалі округла річ (посуда); 
склепіння; 2. купальня, парня; 3. мад. са- 
ліни; біін[ь]ка (півокругла) посудина з ший¬ 
кою, міхур. 

бамтнстн лат. протестантська секта, що при¬ 
знає хрещення тільки дорослих осіб, 

бар (іш. шинок. 
бар!ік[а] фр. легкий будинок (для вояків), буда, 
барбаризм див. варваризм. 
бйрва кім. краска, цвіт. 
барвеиа, бар б у н, барбуля лат. МиіІи9 ЬагЬаіиз 
порода рпбп. 

бард пел. народній співак у давніх Кельтів, 
кобварь, взагалі поет минувшини народу, 

барда, барді)на кім. топір, сокира. 
барел£ф фр. горорізьба. 
барет фр. кругла або острокінчаста шапка 

без крио. 
бйржа аш. невеликий грузовий корабель. 
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барнк&да фр. оборонна застава із всіляких 
предметів, каміння, возів, і т. п. 

барі'іт гр. сіркан металю барій, уживаний до 
виробу білої краски. 

бариш тат. аарібок, могорич; бариш [і в] ліне 
посередник, фактор, торговець кіньми. 

бар1£ра фр. поруче, переділка; застава, 
барітбн іт. середній голос між тенором І 

басом. 
бйрка іт.-фр. малий корабель, човен без по¬ 
кладу; баркарбля гарний прогульковий чо¬ 
вен; снів ненецьких хондоліерів; баркас есп. 
великий човен. 

барограф гр. прилад, що механічно записує 
зміни воадуху. 

барок іт. стиль у будівництві, що виріжня- 
ється нерівними лініями й великим числом 
прикрас, звідси бароковий дивовижний, 

барометер гр. прилад до міряння тиснення 
воздуха, а тим самим до вгадування погоди. 

барон фр. пере, пан вільного походження; дво¬ 
рянський титул нище графського; баропеса 
жінка або донька барона; барбніа посілість 
барона. 

бароскоп гр. прилад до міряння вохкоста по¬ 
вітря. 

бпррі тур. морська міра —577 м. 
барх&п ар. бумазея, рід бавовняної матерії; 

бархат, бар шин оксаадіт. 
бас іт. найнизчий чоловічий голос; рід му¬ 

зичного інструменту. 
басаийн тур. 1. взірець на льнянім сукні; 



бассейв — батометер 41 

2. знаки на тілі від биття; басан, бйсма об¬ 
шивка, хустинка на шию, 

бассе[й]н фр. збірник на воду; $еог. сточшце 
(ріко або мори). 

басбтля гт. музичний інструмент, віольончеля. 
баскак тат. урядовець, вбирач податків, 
бйста гт. годі, буде, кінець! 
баст&рд гт. дитина неправого ложа, безбат¬ 
ченко; зоол. і бот. мішанець. 

бастйлія фр. парижськиії замок, збуренні 
підчас революції І7К9. р.; взагалі замок 
в’язниця, тюрма; бастіон башта, наріжник 
нисунена частина твердині, 

басгонада гт. биття кіями (н пяти) за кару 
бастувати гт. кінчити (роботу), шабашити 

с тр а йпувати. 
басурмай див. бісурман, 
баталібп фр. відділ піхоти, що обіймає 3. аб 

4. чаотину полку (600—1000 душ); бат&лі; 
бійка, битва. 

батарда фр. легка гармата; легкий віаок. 
батіїт[а] шь. корінці американської ростиш 
сопуоіуиіиз Ьаіаіаз, що пригадують кар 
то ІІЛІ. 

батерія, батарея фр. 1. відділ артилерії, зле 
жений а 4—8 пушок; 2. кілька гальвані* 
них елементів разом* 

батйст фр. дуже тоненька льняна матерія. 
батман тат. одиниця ваги на Кавказі, 
Персії і Туреччині від 8 до 27 ній. фунті 
безмін. 

б атоме тер гр. прилад до міряння глибини. 
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батута іш. муз. такт, лісочка, якою провід¬ 
ник співу або музики дав такт, 

бах мат тат. низький, присадкуватий кінь, 
бах рама тур. рід шовкової матерії; обрубок, 
торочки, банда. 

бйхур жид. жидівська дитина, бабііі. 
баціль див. бактерія. 
бати тур. турецький достойник; башибож^к 

нестале військо в Туреччині; башка голова; 
башліік накриття на голову, 

башмі'ш тат. ходак. 
башпя, башта ром. оборонна ножа, страж- 
ннця, бастіон. 

баштан перс, вемля, засаджена кавунами, 
мельонами, огірками Й иншою городиною, 

баядера порт. східно індійська танечнмцн в 
співачка, 

беатифікація лат. зачислення до блаженних, 
бебі анї. дитина. 
бегембт евр. річний кінь, гіпопотам, 
безконфесійний лат. людина, що не нале¬ 
жить до жадної церкви, 

ббзмін тат. вага. 
безпартійний лат. неприналежнид до жадної 
партії. 

бей, беґ тур. вищий достойник, намісник, 
бейран див. байрам. 
бевет фр. передня сторожа, див. пікети. 
бекбша мад. рід довгої шуби. 
бел€мніт[и] ер. чортів палець, скамекілости 

вимерлих скоруп'яків. 
белетристика фр. гарне письменство (вірші, 

оповідання, драми). 
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беллядбна гт. бот. Аігора ЬеІІасіоппа вовча 
я года. 

66 ля пім. міра лап еру. 
бельведер гт. будинок а гарним видом, 
бельетаж фр. середній поверх дому, 
бельфор жид. помічник учителя у Жидів, 
бемол гт. муз. значок Ь, що янижув кожний 

тон, перед яким стоїть, о полонину тону, 
бон євр. і ар. в злож. син. 
бенґАльські огні штучні, ріжнобарвні огні, 
беневолбнція лат. прихильність, 
беисднкція лат. благословення, 
бенефіс фр. з лат. дохід з вистави в користь 
автора; бенефіція церковні маєтки і дохід 
з них. 

бенвйня ор. через ром. легко запальний плин, 
що отримується як бічний продукт 9 в єм¬ 
ної рони при виробі світляної нафти; бен- 
абль водень угля. 

бенкет, банкет фр. велике приняття, пир. 
борат тур. грамота султана, 
берітімбт тур. через гт. рід груші, 
бердйш лат. через поль. широкий топІр на 
довгім держаку, келеп, галябарда. 

ббрдо нім. ткацький гребінь. 
5ерідь ер. зелений дорогоцінний камінь в ро¬ 
дини смарагдів. 

Ібркут тат. відміна орла. 
•ерлин від нім. міста Берлина повів, карцта; 
берлина малий річний човен, 

ерлнчі нім. зимові черевики з сукна, сні- 
гівці. 

«ірсалібрі гт. стрільці в іт. війську. 
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берсев фр. колисанка. 
бес фр. [ЬаІззе] спадок курсу паперу. 
бес&га рум. сакви. 
Обстія лат. дикий звір, скотина; бестіялізи 

здичіння. 
бетель мал. Рірег ЬеІІс Ь. східно індійська ро- 
сгнна, її листи жують, 

бетбн фр дуже тверда мішанина піску, дріб* 
них камінців та цементу, 

бефсль нілі. ронказ, 
бедйрв нім. повіт, повітовий уряд, 
бешамель фр. рід густого сосу. 
бешяіів тур. турецький срібний гріш, 
бешмбт тур. кафган, верхня одіж* 
біба лат. піятика. 
бібліограф гр. учений, що займається 616- 
ліоґ)>афіею> ц. т. описом книжок, наукою 
про книжки; бібліоманія збирання книжок 
без розбору; бібліотека місце або будинок, 
де переховуються книжки; бібліотекарьуря¬ 
довець бібліотеки; бібліофіл запалений вби¬ 
рач книжок, книжник; біблія Св’яте письмо, 

бібула лат. грубий папір, що втягав в себе 
вогкість (чорнило), промакальний папір, 

бів&к фр. ПОЛОВИЙ т&бор під голим небом, 
біґамія гр. двоженство. 
біґа[р], беґар нім. мотика* 
біх'ос нім. страва з всіляких куснів м’яса, 
біґотерія, біґотіївм фр. св’ятешшцтво, пере¬ 

садна побожність. 
біжутерія фр. вироби з дорогих металів і 
камінів, дорогоцінности. 

бізбн лат. дикий віл, зубр. 
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білбт Фр. карточка, квіток, посвідка; білетер 
той, що продав або розділює карти вступ}1, 

білібн фр. міліон мі лі о ні в. 
білйнс іт. (місячне або річне) зіставленню 
доходів і розходів, замкнення рахунків, 

білйрд фр. стіл до грання деревлянимп або 
кістяними кулями. 

біль ан$. проект закони, внесений в англій¬ 
ському парламенті. 

біметалізм лат. подвійна» золота й срі'і 
валюта. 

бІнбкль фр. рід далековиду для обох очей, 
біит мос. з нім. перев’язка, 
біоґрпфія гр. опис життя, життєпис; біояьб- 

ґія наука про життя взагалі; біоскод апа 
рат, що виводить фотографії в руху, 

біплян лат. двупластовий літак, 
біржа лат. через нім. місце, де збираються 
купці в торговельних справах, 

біс лат. вдруге (повторити), 
бісер гр. металеві нашивки й прикраси, перли, 
біскуп лат.-полбішоф лат-нім. католиць¬ 
кий єпископ. 

бісурман[нн] ар. магомеданин, згірдлшо по¬ 
ганець. 

біфуркація лат. розділення, розгалуження 
<гір, рік). 

біфштик, біфштекс ат. [Ьееїзіеак] добре на¬ 
бита 8 скоро припарена воловина, 

біцйкль апх. | ЬІ су сіє чит. байсейнль] прилад 
до їзди на двох колесах, ровср, велосіпед. 

бішвбкт» бісквіт фр тісточко в муки, цукру 
і яєць. 
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б лам, б лан 9 блйня нім, кожух* 
блейвас нім. олов'яне білило, 
блпн б.~рус. клинець, 
бліндаж фр. рід укріплення, 
бліх нім. білення! білярня; бліхтр аверхня 
поволока, мана. 

бліЬдо «. слав, дорогоцінна маска, таріль, 
блйаа фр. верхняИ одяг, сюртук, 
блюстіітель ц.~слав. доглядач, 
блхоф або блеф анх. обман, 
блйґа фр. брехня, видумка, 
блнмііж фр. невдача, ганьба; бляху вати ся 

оомішнтись, осоромитися. 
6ляпе6т, бланок фр. лист паперу з рубри¬ 
ками для виповнення письмом; блянко іпь. 
неяииовнений вексель з підписом вистав¬ 
ляючого; блянш фр. білило на лице, 

блясфемія гр, богохульство, 
блят нім плита, покривка (на піч), 
бляха нім. металева пластинка. 
6л[ь]ое фр. 1. рухомий кружок, воротило; 

2. склпдка паперу до віддирання; 3. хви¬ 
лева спілка кількох партій; бльокАда об¬ 
лога; бльовгавс нім. дереяляне укріплення, 

бльопдіін фр. білявий, русявий ЧОЛОВІК, 

бо А ам. і. [Воа сопзігісіог] великанський вуж- 
душитель; 2. довгий футряний ковнір. 

бббслє ан£. подвійні саночки, 
бовшіп ор. щось велике, неозначене; божок, 
ббвля анх. окремо приладжене вино, 
богдихан дитя. титул китайського царя, 
богема нім.-фр. бездомний народ, 
бодіш перс. див. бадіян. 
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бойкот аш. оірвання всяких зносин як спо¬ 
ті б боротьби. 

бокал фр. через моск. чарка, пугар. 
бокс аш. кулачки; боксер дужаник; залізне 

ручне оружжя з гострими КІНЦЯМИ, 

болбро есп. 1. народній еспанськай танець а 
кастанієтами; 2. рід жіночого станика. 

болбта іт. посвідка. 
бблкос лат. глина вживана в яічництві. 
ббмба фр. з гр. залізна куля, наповнена ви¬ 
буховою матерією; бомбарда стариина гар¬ 
матки; бомбярдір старший артилерист; бом¬ 
ба рдби велика труба. 

бомбйст аш. з гр. напушеність; боибастйчндй 
папушений, надутий, пересадний, 

бон аш. уповажнення до виплати, банкнот, 
бона лат. вчителька дітей, 
бонбон фр. цукорок. 
болии яп. китайський і японський св’ященнак. 
боніфікація лат. иідшкодовання. 
бонмб фр. дотепний жарт; бонтон добрий тон. 
бора, ббрвя, борвій гр. сильна буря, північний 

вітер на Адршському ії Чорному морі. 
боріікс перс, сполука борового квасу з натро- 

іюм, уживається в лічніщтві. 
ббрііс фр. друк більший як петіт, а менший 

від, корпуса. 
бо їм, борт фір. копії корабля, 
борні фр. 1. темно-червона краска; 2. рід 
чорноного вона. 

бордюріа], борта фр. обрубок, прикраси на 
краю одежі, Оеріжок. 
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бостон од міста Бостон 1. гра в карти; 2. 
рід танця. 

ббт[ик|, ботбк фр. черевик. 
ботаніка гр. наука про ростини; бот&иізуватн 

вбирати ростини. 
бош фр. лайлива назва Німців у Французів. 
ббя див. ббнен. 
браво іт. славно; бранура відвага; муз. не¬ 

звичайна вправа. 
брига кім. 1. осід при виробі горівки; 2. на- 
ниток із солоду й хмелю. 

бразолія від назви держави Бразйлія Запгіа- 
Ішп аІЬшп дерево, а якого роблять краску. 

брактсат лат. бляшаний гріш, битпй з од¬ 
ного боку. 

бракувати нім. вибирати по Гатункам, сор¬ 
тувати. 

брамін, брамін сане, ев’лщеник індійського 
бога Брами; браманізм індійська релігія. 

брйндер нім. корабель призначений до під¬ 
палу ворожих кораблів; брйндмалер мур 
між двома будинками; брандмайстер або 
-майор начальник огневої сторожі. 

брбижа фр. через нім відділ, звання (апте¬ 
карська); начальство. 

браслет, брансолбта фр. прикраса на руку, 
наручник. 

брахікефал гр. короткоголоиець, чоловік з 
круглою головою; бракілі.бґія грам, стяг¬ 
нення речень. 

брбве іт. з лат. папський лист; бревіяр 
служебник католицьких св'ященникіс. 
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брезент гол. парусина, якою прикривають 
палубу корабля. 

брельбк фр. дармовіс при лаицюшку від го¬ 
динника. 

бреш фр. вилім у мурі, пролом, вирва, 
бретнйль або бритн&ль пін. [ВгеНпа^еІ] біль¬ 
ший цв’ях. 

брпґ&да фр. відділ війська, зложений з двох 
полків; бриґаді[й)р командант бригади, 

бригантина] іт. невеликий двомаитшпй ко¬ 
рабель. 

брнка, бричка іт. через пол. легкий, півод- 
крвтий візок. 

брйкель, брйкля чім. листовна при шнурівках, 
брилю вати фр. виріжнюватисл; б рил акт гла¬ 

джений діамант; бриллнтнла 1. рід блиску¬ 
чої матерії; 2. масть на волосся, 

брйндая рун. сир з овечого молока. 
брівет[а] фр. цеголка з вугля або торфу, 
брбвар пін. пивоварня. 
брбвніні1 апг. рід пістолі, 
брокат фр. тяжка шовкова матерія в цвіти, 
бром гр. хемічна матерія, уживана в ліч- 

н питві. 
брбнз[л] іт. сплав міди іі олова або цими; 
бронзова епоха доба після камінної, коли 
всілякі предмети робилися 8 бронзи. 

бропхіт[іс] гр. запалення брбпхіїп ц. б. вивіз, 
що лучать дохивку з легкими; бропхотбмія 
вставлення штучної дихавки до горла. 

брбш[к&] фр. спинка до придержування одя¬ 
гу під шиєю. 



брошура — булава 
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брошура фр. невелика книжечка, метелик; 
брошурувати зшивати книжку аркуш до 
аркуша. 

брудершафт нім. побратимство, 
брук нім. поміст, вимощання (дороги), 
брулібн фр. зшиток до писання на брудно, 
чорновик. 

брунбт[ка] фр. чорнява, смаглява людина, 
бруствер нім. насип стрілецького рова. 
брутальний лат. грубий, дикий, неотеса, 
брутто іт. вага товару разом з опанованіїнм. 
бугір тур. горбок; сильниіі вітер, 
буди нім. накриття (воза), колиба» дімок. 
буд[д]аїзм або буддіізм сане, релігія, осно¬ 

вана Буддою, поширена сьогодні в Індіях, 
Сіямі, Тибеті, Китаю й Япані. 

буджбт аш. зіставлення доходів і розходів, 
будуїір фр. гарно прибрана жіноча кімната, 
бузй тат. напиток із вівсяної і просяної 
муки; сіль. 

бу з доган тур. булава, відзнака. 
бузур тат. нечищена сіль. 
буйвіл лат. Воз ЬиЬаІив відміна вола. 
буисль див. пукель. 
букет фр. в’язанка цвітїв, китиця. 

букініст фр. торговець старими книжками. 
буколіка гр. вірш а пастушого життя. 
буксір гол. причал. 
букш [а] нім. насада, окуття. 
бувшшіл лат. через нім. Вихив аетретгепв 
рід городової рОСТИНИ. 

булавА тур. гетьманська відзнака. 
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булат тур. широка турецька або перська 
шабля, сталь. 

булІоп фр. м’ясний вивар, росіл. 
б^л[л]я лат. папська грамота» 
будь ан$. бик; спекулянт на біржі* 
бульвар фр. [Ьоиіеуагб] широка вулиця» об¬ 

саджена з обох боків деревами. 
Оульдої' ат. ані\ порода псів, братан, 
бумазея фр. легка бавовняна матерія» бар¬ 
хан. 

бумераиґ австралійська закривлена палка до 
кидання, 

бунд НІН. союз, 
б^нда мад. довга опанча, 
бункер ані. [чим. бенкер] місце під вугілля 
на кораблях. 

бунт нім. 1. в’язка» вінок; 2. повстання, 
бунчук тур. визолочене деревце, закінчене 
кінським хвостом» відзнака вищого турець¬ 
кого достойника, на Україні відзнака геть¬ 
мана. 

бурґ ній. замок; бур[ґо]містр посадник міста, 
городський голова, староста, 

бурда 1. фр. сварка; 2. тур. мутний на литок. 
б)рдель іт. публичний дім, бордак, бандур, 
буржуа фр. заможний (французький) горожа- 

ішн середнього стану; буржуазія |Ьоиг£Є- 
оівіб| міщанство, посідаючі верстви в про¬ 
тивенстві до робітників, 

бурлески фр. жарт аі співами и танцями, 
бу рлус ар. через фр. рід плаща, 
бурса лат. заведення, де живуть семінаристи 
або в ага лон учні. 



02 бурундук — б’юст 

бурундук тур. линна при парусі, 
бурш нім. член товариства німецької сту¬ 
дентів, буршеншафту. 

бурштин піп. янтарь, скаменіла живиця, 
бусбля фр. див. компйс. 
бутафор іт. театральний художник, що під¬ 

готовляв всі речі, потрібні до вистави, 
бутслька, б^тля фр. пляшка, бутилка. 
бутолбрва фр. дірка від ґузпка при сурдуті, 
і^фср ат. подушка на пружинах, тарелі на 
пружинах між вагонами, 

буфбт фр. [ЬиІІеі] стіл або кімната для пе¬ 
рехованця закусок і иапнтків, гостпнниця. 

б^фи фр. рукав жіночого одягу, розширений 
в горі або в долині, відповідно до моди, 

буфонада фр. комічна листяна; зарозумілість, 
бухгальтср нім. кннговод; бухгальтерія кни¬ 

го водство, наука про ведення рахункових 
книг. 

бухта пін. залив, затока, 
буш нім. єео&. чагарник, 
бушель аш. англійська міра, корець, 
б’юджет див. оуджет. 
б’юлстіін фр. (ЬиІІеІІп] коротке звідомлення 

(про стан вдоровля недужого), 
б’юрб фр. [Ьигеаи] стіл до писання, б’і&рко; 
контора, уряд; б’юрокрАт урядовець, що 
надто гостро придержується порядків 1 
приписів урядових; б'юрокріітія, б’юрокра- 
тнзм урядництво, надмірний иплив урядни- 
чої верстви на ведення держави, 

б’юст іт. погруддя, горішиа частина тігія, 
''РУДИ. 



в&банк — валюта 

Б. 

ваб&пк фр. гра о цілий банк, ризяковна гра* 
вавилонська вежа сир. від м. В шпигону обр. 
помішаннн, мішанина (мов). 

ваґабупд[а] лат. волокита; ваґаит сере дно* 
вічний ьандрівниіі студент, 

ваґоп анл. залісни чай віз. 
вйдія лат. застав, гроші, які складається при 
угоді для певносте додержання умови, 

віза лат. посуда; ваадн[ов] посудина на 
цвіти. 

вазелін див. васеліна. 
вашшс|ія]* вакапдія лат.-фр. вільне необ- 

саджене місце (в уряді); вакантний неза* 
нятий, вільний; вакацій час вільний від 
занять, фєрії; вакуум порожне місце, 

вакса нім. смяровпло, масть до обупи* 
васуф тур. нерухомий маєток магомедая- 

ських церков и шкіл, 
вакханалія див. вакханалія. 
вакцинація лат. шіплешія віспи на корові, 
добування коров’лнки. 

вблах од імені волох кастратор; очищений 
кінь; валашйтн очищувати, 

вале рік па лат. [Уаіегіапа оіі,] оверяв, чор¬ 
тове ребро, вживається в лічішцтоі. 

валсіт фр. хлопець у картах, нижник* 
вйді тур. турецький намісник. 
водіз[в]а фр. ручна скрннка. 
валюта іт. вартість вексля, курсова вартість 
грошевих знаків, монетарна стопа; паль¬ 
пація фр. оцінка, означення вартости. 



54 вальдшнеп — варцаби 

валь|’д]шн6п нім. через мос. бекас, слонка. 
Бальшірії чім. богині війни, що відпроваджу¬ 

вали нбитих героїв до неба, Вальгалі. 
вальбрп лат. цінні папери, 
вальс, гал. валець фр.-нім, скорший кручений 

танець і музика до нього, 
вальторніст нім, музикант, що грає на валь- 
тбрнп ц» т. мисливській трубі, 

вальцувйти нім. притискати тяжким валком 
(вальцем), пропускати (залізо) через нильш. 

вампір іт. 1. лилик; 2. упир; 3. лихварь. 
вандалізм од герм, племени Вандалів, що зруй- 

чували в 455. р. п. Хр. цілий Рим дикість, 
наклін до нищення, варварство, 

ванілін есп. (Уапіііа аготаїіса] пахучий ко¬ 
рінь з пІндеппо-амерц іранської рости ми. 

вАніїа нім. велика подовгувата посуда на 
воду до купання, купіль, 

вашірлаація лат. ііаровання. 
нарвир гр. пере, чужинець; лютий, кровожад- 

ниЙ чоловік; дикун; варваризм помилка про¬ 
ти духа мини,зворот перенити із з мужні мови; 
варварство нелюдськість, кровожадність. 

варівит лам. більша або меньпіа підміна того 
самого твору (рукописи); впрінція переміна, 
відміна; мул. иньше виконання тої самої 
теми; божевілля. 

варнак сио. біглець з сибірських тюрем, 
варрапт ані. гарантія, посвідка за зложений 
крам, яка упраннюо до затягнення позички, 

варстат нім. робінія, знаряд. 
варцаби чес-нім. гра на варцаб ницо, таблиці 

з 64ма полями як про шахах. 
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Варяги *ерм. норманське племя знане з старої 
історії Руси, 

васйль пел. ленник, голдівник; насильний лен¬ 
ним, підвладний. 

васслін[я] фр. товщ, який одержується пря 
чніценню нафтової ропи. 

ласилнсБ лат. змін, ящурна, 
вата нім. чесана вовна. 
ватсркльозет ат. ви ходок зроблений так, що 

вода забирає впо нечистість. 
Ватпкан лат. панська палата на вати пан¬ 

ській горі* папський двір, папство, 
вйфснпас нім. дозвіл носити оружжя; ва- 
фенрок салдатська блюза. 

вафлі ній. тонке, сухе печиво в виді табли¬ 
чок. 

вахллр нім. холодільник, вієр. 
впхмайстор, вахмістр нім. підофіцер, 
всба нім. найтонше льняне полотно, 
веґетарійнець лат. той, що не їсть м'яса; 
веґетаріяніам нездержливість од м'ягп; ве¬ 
гетація ростпнність; веїЧ'туяатн животіти, 

всдета фр. чати, передова сторож». 
в»зср$гнок ній. образ, портрет, 
везир ар. турецький міністер. 
везікаторія лат. майка, рід хруща; волин¬ 

ський плястор. 
в&бссль нім. письменно зобов’язання в праияо 
приписаній формі до оаплаченнл означеної 
суми в означенім місці і часі на річ зга¬ 
даної там особи; ввір, на якому пишаться 
вексель. 
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велін[бвий] фр. тонкий і гладкий папір, по» 
дібний до пергаміну, 

велюр фр. рід оксаміту. 
вельвбт ат. бавовняний оксаміт. 
вежьбн фр. жіноча заслона на лице, сер¬ 
панок. 

вельосі йо д » вельоціпбд фр. самохід, колесо 
до їзди, ровер; вельосіпедііст наколесник. 

вена лат. жила. 
вепдетта іт. кровава пімста у Корсиканців, 
венеричний від і нені лат. богині любови Ве¬ 
нерн половий недуг, пранцюватий, 

вбита фр. продаж на добродійні цілі; есп. го¬ 
стини и ця. 

вентилятор лат. прилад для відсвіження 
воздуха; вентиляція провітрювання возду- 
ха; вентиль накривка, кляпа, 

вер&нда есп. прибудований присінок, звичай¬ 
но отиорений з переду, ґанок, рундук. 

вербальний лат. словний, дослівний; вербаль¬ 
на нота нота передана устно. 

вербувати ній. затягати до війська, намов¬ 
ляти; вербу нок бранка, затяг. 

верпа фр. запал, огонь, одушевлення. 
вердикт анх. присуд суддів (присяжних), 
вернфікйція лат. спрандженнл (овборів). 
верв нім. складові частини машини (годин¬ 
ника); окремі части укріплень. 

вернут нім. вино на полині. 
Берліне фр. ЖИВИЧНИЙ плин, уживаний до 
забезпечення предметів перед зіпсуттям, 
нгнег-ет. 



вероніка — вігі ляді я 

вероніка лат. [Уегопіса. оІЦ бот. безвер 
шки, розходите. 

версифікація лат. віршування; вбрсія, вбр 
вія оповідання якої небудь події, відміні 
в передачі події. 

верстати гол. укладати черенки в стовпц 
або сторінки. 

вертикальний, лат. прямовиїї, прямовісннб 
верф гол. місце, де будується й направля¬ 

ється пароплави. 
Вествлька лат. дівчина, що стояла на служ¬ 

бі богині Вести й берегла її ев’ятого во¬ 
гню; взагалі скромна, чиста дівчина, 

вестібул лат. передсінок, сіни, 
ветеран лат. вислужений салдат; взагалі чо¬ 
ловік досвідний і заслужений у своїм заводі, 

ветеринар лат. лікарь од звірят; ветеринарія 
школа для ветеринарів, наука про ліку¬ 
вання звірят. 

вето лат. ваборона, заказ. 
внжол мад. порода пса. 
високосний ц. слав, з гр. переступняії (рік), 
віітрих нім. гачок до отвираиня замків без 
ключа. 

вібрація лат. дрожання. 
віват лат. хаВ живе! 
вівісекція лат. мед. краяння живих звірят для 
розслідів. 

в!де лат. диви; від! бачив. 
віґваи ом. шатро півн. ам. Індіян. 
віі*и ат. англійське поступове сторонництво. 
ВІҐіляція лат. надзір, сторожем ті. 



віза — він[і|бт[к]а 

віза лат. посвідка посольства або консулату 
на паспорті; візаві [уів і уІз] фр. проти 
себе. 

віаіштппіом лат. од назви м. Візантія ли¬ 
цемірство, бюрократизм. 

вІзйт[а] лат.-фр. відвідини, гостина; нізптад'я 
оглядини (школи); вІ8Нт[ів]ка картонка з 
іменем і назвищем. 

візір фр. 1. дротяна заслона при шоломі; 2. 
мушка на стрільбі. 

візі я лат. прпвид; візувати стверджувати 
(паспорт). 

вів&р[ій] лат. заступник (єпископа), сотруд- 
ник; апостольський в. духовний повновла- 
сник папи. 

вікІпґя сн. середнонічні скандинавські мор¬ 
ські розбійникп-удальці. 

віконт фр. дворянський титул в Анґлії і Фран¬ 
ції, посередній між графе і. ким і баронським, 

вікт лат. харч; віктуало харчі, припаси 
поживи. 

вікторія лат. побіда. 
віла ср5. русалка у сербів, 
вілєі'ілтуря або вілєджіятура іт. літний від¬ 
починок, побут на сел<. 

віл і я лат. напечерря (Різдва) 
від [дія іт. дімок на літний побут, дача, 
віл я 6т тур. назва турецької области. 
вінд;і кім. прилад до підношення в гору тя¬ 

гарів або людей. 
віндикація лат. домагання звороту власносте. 
він[і]6т[к]а фр. рисунок для прикраси книжки 

або окладники, стрійна напись. 



вінкель — воаль 

вінкель нім. столярський анарпд до міряння 
прямих кутів. 

вінт нім. 1. див. хлгнт; 2. рід ігри в карта, 
віоліна іт. скрипка; від ля рід скрипки, біль¬ 
шої як звичайна, а меньшої як чолі,о; віо- 
льолчбдя малий бас, 

віра ст.-рус. я херм. грошева кара за вбив¬ 
ство й иньші провини в давній Руси, 

ніриліет лат. посол, що входить до сойму або 
до парламенту на основі особистого прана 

віртуїів *т. мистець (музика), 
віскі аги. [^Ьізку] в Англії і Америці горівкі 

а жита. 
вісмут лат. крнхлсЙ металь червонаво-оіро 
краски. 

віст аш. рід ігри в карти на чотирі особи. 
Віта танець лат. ладанка; віталізм жив} 

чість, життєва сила; вітальний ікиттоваі 
вітраж фр. вікно, на якім розмальовано оі 
рази св'ятих; вітрина виставове вікно, пьм 
ка за склом, де виставляються предмети ; 
оглядання. 

вітріоль фр. сіркова сіль; в, заліза сірк; 
заліза, купервас; вітротнпія фотографія і 
склі. 

від нім. дотегт, сміховинка, 
ні до- лат. перед другими словами тільки і 

заступник відедиректор, (віцокороль Єі 
оту), другий з ряду. 

віядукт лат. міст понад долинами, багнаї 
вулицями то що. 

воаль фр. рід легкої матерії; войль[ка] д 
бвльон. 



60 водевіль — вулькан 

водевіль фр. [уаигіеуШе] комедія легкого 
вмісту ві співами. 

воєвода ц.-слав. начальник військ; назва мол¬ 
давських та волоських князів, 

вокабули лат. чужомовні слона в перекладом 
на рідну мову; вокйльний голосовий, спів- 
ний; вокалізація грам, переміна шелесті- 
вок у голосівки. 

вокзал мос. з анґ. двірець залізниці, станція, 
волхв ц.-слав. мудрець із Сходу, маґ. 
волієм ;ен| лат. том, частина; об’єм; волют 

слимакувата прикраса ка головці стовпа, 
волант фр. пилка до підбивання; легкий візок, 
воли пік [воляпнік] анґ. мі ж нар о дня штучна 
мова, уложена в 1880. р. Шляєром. 

вольонтср фр. доброволець; безплатний по¬ 
мічник. 

вбльт[я] фр. 1. одиниця електричної сили; 2. 
зручний оборот; вольтаметер прилад до мі¬ 
ряння сили електричних токів; вольтижер 
лннпоскок, зручний гімнастик, 

вольтерілнець від імена фр. фільософа Воаь- 
тера вільнодумець. 

вомбат атг. (РЬаасоїошув ».] ввіря в родини 
торбу НІ В. 

вотііпт лат. член судового трибуналу в пра¬ 
вом голосу; вотум голос, постанова (вборів), 
гадка; обіцянка. 

ВОН2К фр. подорож; вояжбр подорожник, 
врак аш. розбитий корабель, 
вульіаріїпй лат. простий, простакуватий, 
вулькан од імені лат. бога огня Вульпана 

гора, що викидає в себе вогонь; дулька 



в’юк — галюці нація 

в Біам наука про повставання її ділання нуль- 
Канів, 

в&ш тур. клунок. 

г. 
вяба ар. грубе, біле сукно, плахта, 
аб і літа дія лат. університетський Іспит на 
доцента, 

дбіт фр. ряса, 
явна а від м. Гавана на Кубі рід цаґар. 

вавапь гол. пристань. 
Баварія див. аварія. 
вівбГіця чес. коротка скорострільна гармата, 
вавельок анї. мужеська нагортка. 
йвіітбух нім. торі, голови» книг»; гйвит- 
ваха головна сторожа. 

вяі'іоґрДфія гр. описи життя св’ятйх; гаґіо- 
льоґія наука про св’яті річі Й життєписі 
св’ятих; гаґіом&х противник почитання св’я- 
тих. 

в'йдес гр. у Греків бог підземного світа, звідси 
підземний світ, пекло, ад. 

ваайрд, азарт фр. пробовання щастя, небез¬ 
печна, ризиковна гра, відвага, запал, 

вайдямака тур. український повстанець про¬ 
ти поляків у XVIII. от. 
ай дук тур. угорський піхотинець, служеб- 

в ник при дворі; рід танцю, 
вавборд аш. горішний край корми корабля, 
лалювдти нім. тягнути судно проти води, 
вл люді нація лат. вмислова улуда, омана, 
привид. 



гал я — гарцап сш 

гиля нІм. велика залл, передсінок. 
галябіїрда пім. стара збруя, рід списи іа то- 

пірцем, келегг. 
Гіільба пім, кварта, пів літра. 
Гдльт нім. стій, стань. 
гильшт^к, галстук нім. хустина на шию, на¬ 
шийник. 

гамак фр. висячий лежак, який прив’язується 
між двома деревами, 

гамалїя тур. ненільник, робітник, 
ганїар фр. шоиа (на літаки), возівня, 
гйпдель нім... торговля. 
гани ж, ганус див. анис. 
гіірас, гарус від. м Арра у Франції рід тка¬ 
нини, волічка. 

ги рач тур. дань, податок, 
гарем ар. у магомедан будинок, де прожива¬ 
ють жінки. 

гдркеб^з нім. гаківниця, самопал, 
гармонізувати гр.-лат. добирати тонів, годи¬ 
ти; гармоніка наука про агідність тонів; рід 
музичного інструменту; гармонічний згід¬ 
ний, звучний; гармонія лад, згода; згід¬ 
ність тонів. 

Гарнаґон гр. від імені героя в комедії Моліера 
скупий, скнара. 

Гарпії гр. жіночі потвори з кігтями, звідси 
лихі жінки. 

гарпун ан£. гак на мотузку, який кидається 
при ловлі великих морських риб. 

гар ус кекс лат. ворожбит, що ворожить а 
кендюха офірних звірят, 

тарцаїї пім. коса, яку колись носили мущиии. 



гаспед — гелікон 63 

гаспед> г Аспид гр. їдовитий вмій; чорт, 
гафт, гапт кім. вишивка; гйфтка спайка, 
гацібпда есп. земельна посілість, хутір, 
г.іше фр. сікане м’ясо. 
гашіш ар. усипляюче средстоо а індійських 
конопель. 

гобан гр. [Оіоврушв еЬопит] дерево темної 
краски. 

гебраїкя євр. через гр. наука про евр, народ, 
говріістнка гр. штука винаходів, метод наука 
при помочі питань. 

гегемонія гр. верховодство, перевага одної 
держави над другою. 

геджра ар. утеча Магомеда ів Мекки до Ме¬ 
дини в 622. р. по Хр., початок магомедан- 
ської ери. 

гедонізм гр. фільософічний погляд, що най¬ 
вище добро на землі, це ровкіш, і тому 
т^еба її уживати. 

гоєння гебр. через гр. і ц.-слав. пекло, 
гей-лєйф аш. (Ьі^Ь-ІНе] великопанський світ, 
гекатомба гр. жертва ів 100 волів, масове 

убіііство. 
геисямет[е]р гр. рід вірша, що складається ів 
шести стіп [складів]. 

гектар гр. міра поверхні = НЮ арів; гсвто- 
сто, при мірах сто разів більший; гекто- 
ґряф прилад, що дає більше відбиток пись¬ 
ма або рисунку; гекто літер 100 літрів, 

геленізм гр. усе, що дотикає греків 
гелер нім. сотик, Уюо корони, 
гелікбн од гр. гори Гелікон, де проживали 
Музи велика труба на п’ять октав. 



геліограф — геральдика 

геліоґрбф од гр. дога сонгщ Телгоса прилад, 
що записує довготу й степень ясности сон¬ 
ця; прилад до фотографований сонця; ге¬ 
ліографія наука про сонце; див. фототипія; 
гелієм стер прилад до міряння проміру сон¬ 
ця; геліоскоп сонішний далекогляд; геліо¬ 
стат прилад, що звертав сонішні проміння 
в одно місце; геліотроп 1. соиішне зеркало; 
2. зеленкуватий мінерал 8 роду хальцедона; 
3. фіолєтна краска від краски цвіту НеІіо- 
ігоріигп региуіапиш. 

гель лат. дуже легкий газ. 
гельміптн гр. глисти. 
гельбти гр. невільники в Спартї; взагалі не¬ 

вільники, раби. 
гематин гр. кровні тільця; гематйт окись залі¬ 

за, руда заліза; гематольбґія наука про кров, 
гемі- гр. пів- (гемісфера), 
гемоґльобін гр. білковина; геморбй, геморб- 

іди почечуЙ, уплив крові із жил коло иід- 
ходової кишки. 

гелдікбд анх. рід кінських перегонів, 
гептаґбн гр. семикутник; гептаметер вірш із 

сімох стіп; гептахорд семиструнна ліра; 
скаля а семи тонів. 

Геракль гр., Геркулес лат. грецький народ¬ 
ній герой, символ мужеської сили, силач, 

герйльдика н.лат. наука про герби; гераль¬ 
дичний гербовий; герб відзнаки дворян, 
міст, країв і держав; гербйрь зільник; гер¬ 
баризувати збирати ростинд для гербаря; 
гербовник книжка 8 описом і списом дво¬ 
рянських гербів. 



горбата — гиґівна С'5 

Іербйта лат.-кит. часі. 
Герб&ія, гор&нів див. єресь; бешкет. 
ГіУрма, гр. стіши з погруддям (югін. 
Гергіллкада есп. брацтно; ов’дта Г. церковна 
міліція а часів інквізиції, 

гермафродит гр. од імені гр. богів Гер меса й 
Лфродиши людина а прикметами обох по¬ 
лін, двосиастий. 

ічзркелш лат. через ній. горностай, 
гзриздг&ітвва гр. поясненна св'итого письма,. 
Т‘лрлстічний од імені гр. бога купецтва Гер- 
меса іці.іьт.й, добре яачилепьії. 

герой гр. грецький ігіпбог; людина, то іт- 
:ікачалася великим» подвигали.; головна 
особа п романі, поемі, драмі І тГд.; .лпіарь; 
тзроТсзАц геройство відвага, смілі? діл з. 

гог>|льд нйн. з лат. вістун, о йот сни її. с о род¬ 
ії нічний двірським урядовець, то рпло- 
іиуигш публмчно монаршуполю (пінну;; ина- 
поць дворянських гербів. 

Го??страг ефезький Грек, що н 6(5. р. и Хр. 
спалия славну сн’нтишо Діянь, щоби вроби¬ 
ти ля славшім; звідси 1>р о страто на. слава 
с .-льа добута зрадою або шкодою на ила- 
саш народі, 

гбрцоґ НІЛІ, князь. 
г.ґ?ї?,и'гр. грецька повія; розпусниця; гете¬ 
рам нс іиорядконйн' полові ЗНОСИНИ, 

; ї--/*юґ(Цїш гр. пїдмічиість, відрубність, 
г, 1 кап нім. начальник козншшогп ніііська; 
палко йод пцт, у польському лііїеьну, 

Г-: "м-т гр. наука поо бережніш я вдорштн; ги- 



60 гидра — Гіменей 

їієнічний відповідаючий вимогам гигіенп, 
здоровий. 

гйдра гр. міш. потвора, в якої на місце від¬ 
рубаної голови виростали дві, звідси всяке 
лихо, яке не можна знищити; водний вуж. 

глмн гр. славословна пісня, 
гіґрольоі'ія гр. наука про вогкість воздуха; 

гіґрометср, гіґроекбп прилад, що виказує 
а вимірює вогкість у воздусі. 

гід&льґо есп. дворянин. 
гідравліка гр, наука про рухи течій; водне 
будівництво; гіцрйнт прилад ДО вибирання 
води з водопроводів (для сикавок); гідрат 
сполука водня з окиссю металю; гідрогра¬ 
фія наука про моря, озера й ріки; гідро¬ 
динаміка наука про рухи, тиснення та рів¬ 
новагу течій; гідрольбґш наука про склад 
вод; гідромантія вороження з води; гідро- 
метер прилад, що означує тягар, густоту, 
скорість та силу течій; гідропат лікарь, що 
лічить водою; гідростатика наука про рів¬ 
новагу й тягар течій; гідротерапія водо- 
лічництво; гідрофобія мед. водобоязнь, ска¬ 
женина. 

гібна гр, рід хижого звіряти* 
гієрарх гр. голова духовенства; гієрархія за¬ 

гал церковних чинів і титулів. 
гІєроґліф гр. образове письмо старих Єгиптян, 
гільза нім. бляшанка на набій (рушниці); па¬ 

перова трубка на цигара. 
Ті молей гр. у Греків бог подружжя, звідси 
подружжя. 



гіпербол я — гістольбґія 67 

гіперболя гр. прибільшення; мат. рід крівої 
лінії. 

гіперборейці гр. казочні народи, що мали жи¬ 
ти на далекій півночі. 

гїпср- гр. понад; гіперемія надмірний наплив 
крови; гіпернродукція виріб понад запо-* 
требонання; гіпертрофія незвичайний роз¬ 
вій якогось органу в тілі. 

гіпнбз[а] гр, штучний сон, спроваджений маґ- 
нетичним впливом одної особи на другу 
гіпнотизер людина, що вміє гіпнотизувати, 
усипляти; гіпнотизм об'яви гіпнози, наука 
про гіпнозу. 

гіиодрбм гр. місце для кінських перегонів, 
Оіговисько, циркова арена. 

ГІПОБрІІЗІЯ гр. нещирість; гіпопрйт нещирий, 
лукавий. 

гіпопотам гр. зоол. річний кінь, 
гіпотеза гр. заложення, здогад, 
гіпотсва гр. правна інституція, що забез¬ 
печує права власника або иньших осіб до 
недвижимости; гроші забезпечені на недви- 
жимости; закладна. 

гіпотенуза гр, мат. протипрямка, найдовший 
бік прямокутного трикутника, 

гіпотетичний гр, щось, про що можна тільки 
здогадуватися; непевний, 

гінохондрнк гр. склінний до гіпохондрії; хо¬ 
ри й на селезінку, 

гіпсометрія гр. міряння висоти, 
гістерія гр. нервова недуга у жінок, 
гістольбґія гр. наука про тканки і клітинісг 

в тілі* 
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гіяліт гр. мінерал з родини опалів; гінлюрґія 
виріб скла. 

гііітус лат. роззів, коли зійдуться в мові дві 
голосівки; недостача, 

гіядішт, гінкії нт гр. бот. рід цвіта. 
глаголиця ц.~слав: найстарше слан’янське пи¬ 

сьмо. 
глейт див. ґлєйт.. 
гобой фр. деревляний духовий інструмент, 
гбкус-иокус [лат. ?] чарівні знаки її штуки, 
голд нім. через поль. чолобитня. 
гомнр Фр. морський рак, 
гомеопатія гр. система лічення недуг ліками, 
які у здорових викликали б таку саму не¬ 
дугу. 

гомеричний від імені Гомера обр. загальний і 
голо сни н (сміх). 

гомілетика гр. наука духовного проповідни¬ 
цтва; гомілІя проповідь, пояснення біблій¬ 
ного тексту, 

гомонім гр. слово, що має ріжне знач імня. 
гомруль ст$. самоуправа, якої добиваються 

Ірландці. 
гомстсд Ші5, в північній Америці частина ма¬ 

єтку, якої не вільно нікому відібрати, 
гомункулюс лат, у Фавсті Ґетого штучно 

створений чоловік, чоловічок, 
гонведн мад. угорська краова оборона, 
гонор лат. честь, достоїнство, добре ім’я, по¬ 

честь; гонорар винагорода за (умову) працю, 
гол літ гр. тяжко узброєний вояк у стари н- 

ішх Греків. 
гор[е]п нім. пальовисьио (в кузні), піч (у гуті). 
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горизблт гр. виднокруг, овид; світогляд; го- 
рнз 01 пильний иоземдЗ. 

горніст пілг. трубач, сурмач, 
гороскоп гр. віщовання долі чоловіка по по¬ 
ложенню звізд підчас його уродин. 

горсет див. корсет. 
гортензія лат. япанське деревце Нубгап£еа 

ІЮГІСП9ІВ і цвіт його, 
гос фр. [Ьаиззе] звишка курсу паперів, 
госнітйлі» див. шпиталь. 
гоенітйнт лат. слухач університетських лек¬ 
цій як гісіь; госпітуиати відвідувати; ро¬ 
бити візитацію. 

гбстія лат. у католиків: хліб, яким прича¬ 
щаються. 

готель (фр. гостинниця, заїзний дім. 
гоф пім. двір, в злож. надворниії (гофмайстер). 
граматика гр. наука про мову; грамотії [уря¬ 
дово] письмо. 

гриф, грифа див. хра,ф, $рафа. 
грев6т фр. рід тканини. 
грещіпм зворот, запозичений в грецької мови, 
гример иідський калєпдарь уживаний сьогодні 

кадєндарь, зреформований папою Григорієм 
ХШ у 16-ім столітті, 

губорня фр. див. губернія. 
Гуїепбти ііриклоннаки релігії Кальвіна у 
Франції. 

гум а ні ви лат. напрям у літературі, що вва¬ 
жає старанну грецьку та римську літера¬ 
туру, штуку та науку за найкращий пред¬ 
мет для розвою й образоиаїшл нашого духа; 
відродження в з ах. Європі в XIV—XVI. в.;. 
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гуманіст приклонник гуманізму; людина об- 
разонана на старинних взірцях; гуманітар¬ 
ний, гуманний прихильний до людей, лю¬ 
дяний, чоловіколюбний. 

гумбуї* анх. брехня, мантійство. 
гумор лат, настрій, вдача; веселість, дотеп; 

гумореска коротке смішне оповідання; гу¬ 
мористичний смішний, веселий, дотепний, 

гумус лат. плодюча земля, 
гураіїш пар. страшна буря з вітром. 
Гурія перс. прислуга в раю Магомеда; звідси 

гарна дівчина, 
гурра нім. наперед, славно, 
гусар, гузар, гусарііп мад. легко узброениіі 

військовий 'їздець. 
Гусііти приклонишся чеського реформатора 
Гуса, якого як єретика спалили на кострі 
1415. р. 

гута нім. фабрика скла або металів. 

ґ. 
ґабіїтет фр. див. кабінет. 
і*абльбт[ка] фр. вітрина, 
ґавбт фр. рід тания. 
ґаврбш фр. уличник. 
ґиґат гр. чорний, блискучий камінний вуголь, 

а якого роблять прикраси, джет. 
їїізка фр. платня, пенсія. 
і'аз фр. ноздушне світляне тіло; світляний ґав. 
ґаз[а] іт. тонка прозорчаста матерія зі шовку, 
і'іізда мад. хазяїн, господарь. 
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ґазеля ар. 1. рід антпльопи; 2. форма арабсь¬ 
ких ліричних віршів. 

Газета <фр. часопись, щоденник. 
Газометр фр. газомір, прилад до міряння, кіль¬ 
ко газу висвітилося. 

Газон фр. травник, мурава. 
Галєиіт ер. руда олова. 
Галера фр. в середновічтшх часах весловий 
корабель, каторга; ґалйрін хідник при бу¬ 
динках; ряд кімнат, в яких переховується 
образи й статуї; в театрі місця над льо- 
жами. 

Гал&га фр. морський сухар. 
ґаліканськнй від назви старинної Франції 
Ґа.ііл католицький костел у Франції; Га- 
ліцнзм зворот з французької мови; ґал[ь]о- 
мііп пристрастнии приклонник француз- 
чини. 

Галл есп, ев’яточнпй стрій. 
ґаляктомстср, Галявтоскбіг гр. прилад до мі¬ 
ряння скількостп води в молоці. 

ґаляп фр. любовник; ґалянтерійпі товари ви¬ 
роби для прикраси з металів, кости, скла 
і т. д.; Галяитерія ввічливість у новеденню 
(а жінками); Галлптниії надзвичайно ввічли¬ 
вий супроти жінок. 

Галярета лат, через нім. студенець (з м'яса, 
риб, овочів). 

Гальванізм од імені проф. 1 альвані елегетрпч- 
ність, що повстає через зіткнення двох рі- 
жнородних металів (цинку й мідн); Гальва¬ 
нізувати електризувати при помочі Галь¬ 
ванічного току; Гальванонетер прилад 
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міііИйіія (Иі:ш її напряму Гальн, току; Галь¬ 
вано пласт нка доклади в ні дт парижанин ме- 
тралін ггри помочі Гальванічного току. 

Гальмои яр. мій. цинкова руда. 
Гальбіг га;існ 1. фр. золоте або срібне об*- 
иіятгя: 2. аш. англійська міра =‘11/а гі. 

з'адьби фр. наЙекорщик біг коня; Гяльопйда 
‘ лобі*1; і'ильбїі[вд] дуже скоріш танець у 
так і ? /4• * 

т'&мя гр: Ст^ШОрерИННИЙ ряд тошо октави. 
ГамАшї фр. див. камагиг. 
Гйнґл'й гр. нервовий вузол, осередок, з якого 
розходиться нерви, 

ГанГрели іЧ*. розклад ткянок тіла; рана. 
Ганок цім. ори сімок, рундук, веранда. 
Гарантій фр, порука, забезпечення 
Гардероби фр. кімната для перебирання й пе¬ 

ре хокумпч одежі; одіж. 
Гардїна игм. з Фт. занавіса на вікно. 
і‘арм;;.пд фр. корпус, рід друкарських черенок. 
Гарнгеад _фр. залога, військо ; Гарнірувати при¬ 
бирати (одіж), пі і н крашу вати; ґаряіт^р‘до¬ 
бір мд'н>родцих форм річей (меблів, столо¬ 
вої о закриття, убрання). 

Гарбтз есп. кара смерти через уДушоння за¬ 
ліз н...*м обручем. 

їарссп Фр. [рагсопі хлопець до обслуга (в 
ГОСТ !ініпід;.;х). 

Уасїри'шьЙ гр. жолудкоїшЙ, черевний; ґ&с- 
трІтЬ* дп траввість; Ґн етрол б мін «итука при- 

'' лад. ,уеят« с.«ачиі страви. 
Гастроль фр.-пім. гостшін\зй виступ (в театрі). 
Vатуїцнс кім. рід, відміна. 
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ґпйрдія, ГЛрда фр. [^агйе] прибічна сторожа 
володарів, добірне військо; Гвардія н сто¬ 
рож; настоятель монастиря, 

ґвер нім. рушниця. 
Ґвалт нім. скрут на шрубі, шруба. 
Гейзер ісл. джерело гарячої води, що б*о в 
гору. 

ГМша лп. япанська танечниця. 
ґемяа гр. дорогоцінний камінь, самоцвіт; камса. 
ґенеальбґія гр. родовід; наука про похо¬ 
дження родів; ґенеза, ґенсзіс повстання, по¬ 
чаток, походження. 

Генерал лат, високий військовий титул; на¬ 
чальник деяких монаших орденів; Г.-авдІ- 
тор найвищий військовий суддя; ґ.-Губер¬ 
натор начальник одної або більше Губерній; 
ґ. інфантерії, кавалерії, артилерії началь¬ 
ник корпуса; ґ.-льойтнант динізіонер; Г.* 
майор начальник бригади; ґенераліауватя 
узагальнювати; Генерал іссімус гол он но ко¬ 
ма йду ющий; Генерал і діл всі генерали; Ге¬ 
нерал ія загальні питання (в суді) або спра¬ 
ви; Генеральний загальний, провідний, на¬ 
чальний (штаб). 

Генератор лат. прилад, в якому витворюється 
Газ або елєктричність; Генерація покоління, 
рід, ровесники. 

Генетичний гр. родовий, дотинаючий початку 
або способу повставання, 

ґенетів лат. грам, другий відмінок. 
Геній лат. опікуниий дух, обдарований твор¬ 

чим даром, Геніяльпа людина; Геніальність 
високий талан, творча сила духа. 
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ґеоґбнія, ґеоґбнія гр. наука про повстання 
землі; ґеоґноаія наука про склад і будову 
земної кори; ґеоґрйфія наука про авер- 
хний вигляд землі, землепись; Геодезія мір- 
ництно; ґеодет землемір; ґеольбґія наука 
про будову землі; Геометрія наука про від¬ 
носини й прикмета ліній, поверхні та об- 
ему; ґеостйтиші наука про рівнонагу ста¬ 
лих тіл; Геофізика наука про сили, що ді- 
лають у нутрі землі; Геоцентрична теорія 
погляд, що вважає землю осередком цілого 
сніта, 

ґердан рум. з тур. солянка, драбинка. 
Ге рент фр. провідник, начальник (грим щн). 
Германізація мім. німчення; Германізм зворот 

перенитий з німецького; Германіст знавець 
німецької мови й літератури; Германія Ні¬ 
меччина; Германофіл приклонник усього ні¬ 
мецького; Германофоб ворог усього, що ні¬ 
мецьке. 

Гбронт гр. у Греків член найвищої радо, Ге- 
руаії. 

Гест див. жест. 
Гбто іпі. [цНеИо] жидівська частина міста. 
ґешефт нім. добрий інтерес; нечиста справа. 
ґзимс нім. виступ у мурі, окраєць. 
ґіб[б]бн ор. відміна довгоруких малп. 
ііГ ан$. легкий однокінний візок на двох ко¬ 
лесах. 

ґіґапт гр. великая, велетень. 
Гільдія мім. товариство ремісників або купців 
цех, компанія. 
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іІльотйна фр. французький прилад а топорон] 
яким відтинають голову висудженому на 
смерть. 

гімназія гр, у Греків місце до гімнастика; се 
редня школа, де учать м. и. латинської 
грецької мови; ґімпазійст, гімназист учень 
гімназії; гімнастики тілесні вправи, руханка, 

ґінекей гр. жіноча частина грецького дому; 
гіневольоґ лікарь жіночих недуг, 

ґіяея анх. від назви африканського краю ан¬ 
глійська золота монета вартости 21 ши¬ 
лінгів. 

гіпс гр. папковий сіркан, злучений в крис- 
тальною водою, 

гіп’їора фр. рід кружева. 
гірлянда фр. довга в’язанка, сплетена з листя 

і квітів. 
гіроскоп гр. фіз. прилад для механічної орієн¬ 

тації. 
ґітара ром. з гр. шестиструнний музичний ін¬ 
струмент, 

гііівр див. джавр. 
Глєйт, глейт кім. перепустка; залізний лист. 
і*лйтчер НІЛІ, лвдівець. 
і'лібозя гр. рід цукру, що не кристалізується. 
Глїитнки гр. штука різати образи на камені, 
ґліцсрйня гр. солодкава товста теч, яку ді¬ 

стається із топщів. 
ґлявберська сіль мін. сірчаи соду, 
ґлявкбма гр. зелене більмо, 
ґладійтор лат. у стар. Римлян борець на пу- 

блачних видовищах. 
Глазур а ніж. полива, поволока зі скла, покіст. 
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ґлнпц нім. полиск, блеск, лиск. 
Глясе фр. гладкий; Ґлядіїільний ледоний. 
ґльоб лат. штучний шар, представляючий зе¬ 
млю або звіаднне небо, 

ґльорібта фр. гарний дімок на високім місці, 
звідки гарний вид| ГльоріфІкувати лат, 
не іичати, робити славним; Гльбрія слава. 

ґль(>с[о)д гр. пояснення або переклад якогось 
незрозумілого слова в тексті; примітка; 
і*льос[і']ар спис з поясненнями, словарь. 

Гн нйс нім. мін. нідміка Граніту. 
Гнозіс гр. пізнання; глибше нглянення в єство 
христїннстна, Гностицизм, як його пропо¬ 
відували Гностики в перших віках христі- 
ннстна. 

Гном гр. дух землі; ґнбм[а] приповідка; ґнб- 
мон сонішнии годинник. 

Гну гот. рід африканської антильопи. 
ґобеліи фр. килим в вишитими образами, 
ґой євр. не-Жид. 
ГолІят євр. од бібл. імені Голіяфа великая, 
силач. 

Гольф іт. морський залив; ґольфштрем мор¬ 
ська тепла струя, що обливав побережжя 
західної Європи її впливає на Ті клімат. 

ҐонГ кит. металічний інструмент, по якому 
б'ють дереиляним товчком. 

ґоядол[і]6р іт. ненецький весляр; Гондол[І]6ра 
пісня Гондолі»-рів; ґондбля довгим а вузь¬ 
кий ненецький човен; кіш, який прив’язу- 
єтьсн до балконів. 

ґоніометер гр. прилад до міряння кутів. 
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ґонококн гр. бактерії різачки; ґонорре рі¬ 
зачка, збур, трипер. 

ґбнт[а] пол, з лат. драничка; ґонталь заліз¬ 
ний цн’нх до прибивання ҐОНТ, 

ґорґіін рум. вершок, шпиль гори, 
ґордійськнй у вол нерозривний узол, розтятий 
Олександром Великим; загадка, яку тяжко 
розв’язати, трудна сири на. 

ґорпль, ґорілла лат. найбільша африканська 
мал па. 

ґорсст фр. див. корсет. 
ґотик од піль, племені Ґотів будівля в ґотиць- 
кому сти 'І; (ґотицьке) німецьке острокін- 
часте письмо в противенстві до круглого, 
латинського; ґотііцькнй стиль будовання, 
що нианачається острокінчастими формами 
(луками й вежами). 

ґравер фр, ритіпник, різьбар; ґрав[ір]увати ви¬ 
різувати на дереві, камені або металі, 

ґравітація лат. загальне тягитіння. 
ґрав’шра фр ниґраніронаїіиіі образ, відтиск, 
ґрадііція лат. степе нон ання; ґрадір чищення, 
паровання (соли); Ґрадуе стеиень; ступінь, 
підвищення, 

ґрййзлер нш. крамарь. 
ґрам гр. одиниця ваги децимальної або мет¬ 
ричної системи. 

ґрамофон гр. прилад, що записує й віддає 
звуки людського голосу або музики, 

ґран лат. маленька аптекарська вага (<\073 
ґр), рівна уш рос. золотника; ґранат 1. 
[8і1ех ^гапаїиз] дорогоцінний камінь; темно- 
синя краска; 2. полудневе дерево Рипіса 
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£гапаіит з овочами, подібними до ябяок; 
ґраната артилерій ний розривний знаряд. 
вапд і. фр. великий, величавий; 2. есп. ви¬ 
щий дворянський титул в Есланії; ґрапдІбз- 
инй іт. величавий, на великі розміри, 

ґраніт іт, мін. камінь зложений із кварцу, 
лосняка Й ортокляау, 

ґранулгіцін лат. перерібка (металю) на зе¬ 
ренця; мед. міхурчяки на ранах, 

ґрасувати фур. ширитись; топтати, 
ґрати чім. залізна решітка; клітинка. 
ґратифікація лат.. додаткова заплата за ро¬ 

боту; ґ ритії* безплатно, даремно, 
ґратуллція лат. бажання, желашія. 
ґряф чім. титул пазче баронського і низчий 
княжого. 

Ґрііфа гр. стовпець таблиці, відділений від 
другого лініями, рубрика, поле, 

ґрафіін іт. карафка. 
ґрафііти гр. лінювати; ґрафіка штука писання 

Й рисовання; образове аЬо рисункове пред¬ 
ставлення несталих появ (неграмотносте, 
смертности); ґрафіт кристалічний вуголь, 
якого вживається до олівців; ґрафічняй 
представлений на письмі, рисунковий, обра- 
зоппй; ґрафшхьбґія пізнавання вдачі чоло* 
віка з його письма; ґрафомГш писака. 

1 рація від імені лат. богині принади при¬ 
надність; ґраціозний принадний, приємний, 
зручний. 

ґремія лат. збір, загал осіб якогось фаху 
(купців); ґреміїільно разом, укупі. 
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ґренадівр фр. добірний вояк; ґренадЬіа Пів¬ 
тонко іт матерія. 

ґриаетна фр. молода шначка або модистка, 
ґрнмас фр. скринлення .іиця умисне, чи мц 
мові'!міс; примха; Гримувати в театрі ха~ 
р а п тер изувати. 

ґрйч[л) фр. іпфлюенца. 
ґрпе пш. ооипка, крупки. 
«'риф ній. 1. казковий звір з дзюбом і Кри¬ 
лами; 2. назва герб.,; 3. чім. ручка, дер¬ 
жало. 

ҐрифіТ 14р. ]»ІД скаменілих мушлів. 
ґріндср пім. спекулянт. 
ґрінішіап, ґрншпан ніч. зелений, трійливий 

осід на мідяних посудах. 
ґроґ анх. наїшток з гарячої води, руму й цу¬ 

кру, пупч. 
ґродотур фр. тяжка шонкова матерія. 
Ґр» фр. ле піка маса, більшість; ґрос тузи*? 

тузині»; ґросіст гуртівник, 
ґрбта іт. печера; ґротссна дивоглядні викру* 

таси; ґротесковнй дивоглядний, чудний, по- 
ресадний. 

ґрум анх. Ірггоопг] хлопець до послуги прі 
їзді конем. 

ґрунт ніч. земля; місце; підстава, дно; при- 
чина; ґрунтовний основний, докладний 
ґрунтувати доставати дна; маляр, надаваті 
основу, тло. 

ґруші нім. гурт, збірка, партія (політична), 
ґуано пси. гній деяких морських дітиць. 
ґубершїтор фр. ндмісник, начальник ґубернії: 
ґуворнантка вихователька або вчигелькі 



80 ґулярдова вода—дактиль 

дітей; ґувернер впховник, домашній вчи¬ 
тель, 

ґулярдова вода мед. олов'яна вода, 
уляш мад. страва із м'яса, приправленого 
паприкою й корінням, 

Гульден нім. золотий; гріш у Голяндії, дав¬ 
ніше теж в Австрії. 

Ґума, і'умі лат. липкий сок а мімоз і акацій; 
арабська ґ. вжинається до ліплення; ела¬ 
стична Iі., ґучілл етика стирка, резинка; ґу- 
міі'ута мед жовта краска сх.-інд. дерева 
Сагсіпіа Сагпіодіа. 

ґурка інд. анг. кольчніяльні війська з Непалю. 
ґуст лат. смак, розуміння краси. 
ґутапсрха мал. висушений сок з східноіндій- 
ського дерева, Ігопапсіга £и*іа, подібний до 
канчука. 

ґутуральний лат. гортанний (звук). 
ґуфрувати фр. [соіНіег] чесати, запікати во¬ 
лосся. 

д. 
даґеротйпія гр. відбивання образів на металю 
при помочі світла. 

Дажбог слав, бог сонця» 
да кало іпг. муз. ще раз. 
дактиль гр. 1. овоч дактилевої пальми; 2. вір¬ 
шова стопа, зложена з одного довгого скла¬ 
ду і двох коротких або одного наголоше¬ 
ного й днох ненаголошених дакти- 
льоГрафіка штука вирізувати на камені; 
дактнльольбґія штука говорити на міги; 
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дактяльбтекв збірка старанних перстенів і 
різаних камінів. 

даліій-лама мон$. найвищий аверхник буди о 
тів у Тибеті. 

дальмятпк|п] лат. виаантійська царська одіж; 
стихарь латинських священиків. 

дальтонізм од ім. Дальтона слабість очей, 
при якій не можна відрізнити деяких кра¬ 
сок. 

дііма фр. пані, аамужня жінка вищих верстов; 
в картах королева, вишник. 

дамас[ цси]ка від м. Дамаску шабля в жил¬ 
ко ваної сталі. 

дймЕИ фр. гра в шахи. 
Дамоклів меч безнастанна небезпека так, як 

завішений над Дамоклем у Сиракузах меч 
на волосіни. 

данайський дар гр. дар, за яким криється під¬ 
ступ, зрадливий дарунок. 

дантист див. дентист. 
дарвінізм наука аш\ природника Дарвіна про 
походження вищих звірвнних і ростннних 
форм з низчих при помочі дідичности й 
природного добору, що є наслідком боротьби 
за істновання; дарвініст пряклонник погля¬ 
ді н Дарвіна. 

дата лат. зазначення (на письмі) дня; час; 
датів грам, третій відмінок; датувати по¬ 
давати час і місце. 

дебаркадер фр. пристань, (підвищене) місце, 
куди під'їжджають поїзди. 

дебати фр. обрада, розправа, дискусія. 
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дебет лат. винен, стан довгій; дебіт продаж, 
збут; дебітор, дебепт довжник. 

гобушііритя фр. 1. бешкетувати; 2. слідити, 
деб’їот фр. перший виступ (на сцені), 
девальвація лат. обнижения, зруйнов&ння. 
девізні] фр. гасло; правило, провідна гадка; 
напис на книжках, орденах і т. д ; рід вексля. 

девіація лат. збочення (иаґнетної голки) в 
дороги. 

девонський період &еол. один з найстарших 
періодів палеозойського віку розвою землі, 

девбцін лат. побож ність, пересадне викону¬ 
вання релігійних обрядів, 

дсґелсриція лат. зн вродження, упадок, 
деґрядація лат. пониження ранґи за кару, 
дебетувати лат. знеохочувати, брадити, 
дедикація лат. присв’ята (книжки), 
дедукція лат. вииід, висновок, 
д вжене фр. [беЗеипег] снідання. 
ложур[яий] фр. людина, на яку припадав 
черга сповнити сталий обов’язок, черговий, 

дезавувати фр. заперечити, не признати, 
дезертир фр. збіглий (вояк), утікач. 
дсзинфскцІя лат. нищення бактерій (після 

недуги). 
деаідерат лат,- бажана річ, потреба, прога¬ 
лина (в науці); дезідерата бпжання, вимога, 

дезінтересман фр. заява не мішатися в якусь 
політичну чи господарську справу, 

дезорганізація лат. розлад, нелад, розстрій. 
деїзм лат. признавання Бога на підставі ро¬ 

зумових доказів; деїст віруючий в необ’яв- 
леного Бога. 
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дек чім. поклад на пароплаві; дека килим, 
дека- гр, десять; в мірах і вагах збільшення 

в десятеро, див. також деці-; декпбр грудень; 
декаґрйм 10 ґрамів; декада десятка, протяг 
10 літ. 

декадент фр. приклонник літературного б 
мистецького напряму, званого декадептгіз- 
мом, що полягає на обробленню нових тем 
у ноних формах. 

декяльоґ гр. десять запонідей Божих, 
декан лат. настоятель факультету в вищій 
школі; у католиків старший ев’ященок, що 
завідує церковною округою, деканатом, 

деклінація лат. грам, відміна імен; збочення 
з прямої лінії; деклінатор прилад, що мі¬ 
рять збочення маґнетної стрілки, 

декламація лат. відповідне виголошування, 
особливо з пам’яти; удаване говорення. 

декларація лат. заява; Зобов’язання; тор? 
накладна, виказ товарів до оплати цла, 

деклясувати фр. усунути із вип;ої кляси су- 
сТіільности до низчої. 

декокт лат. відвар, вивар, 
декольте фр. викроєна жіноча одіж, так щоб 
було видно шию і частину грудей та плечей, 

деком її лету вати лат. зм єн мну вати приписане 
число учасників через опущення місця 
зборів. 

декоратор лат. маляр, що прикрашує та, при¬ 
строює кімнати, залі або сцени; декорація 
прикраса; в театрі представлення на сце¬ 
ні місця, де відбувається акція; відзнака, 
ордер; декорум приличність, для ока. 
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декрет лат. постанова, розпорядок, наказ, 
декрещендо ш. [сіесгезсепсіо] муз. що раз 

тихше. 
декстріін[а] лат. крохмаль, 
дел^ат лат. відпоручник, посол; делегація 
посольство, заступництво, рада представ¬ 
ників. 

делегуватися лат. любуватися, 
деліберація лат. нарада, мірковання, розвага, 
делікатеси фр. ласощі, присмаки; делікатний 

ніжний, ввічливий, м’ятний, тонкий, 
делікт лат. проступок, провина; делІ[п]квеит 

обжалований, злочинець, 
деліріюм лат. божевілля, дур (з пиття), 
дбльта гр. грецька буква д (ь,д); горло ріко, 
поділене на кілька рамен, у виді відвер¬ 
неної букви д. 

дельфін гр. 1. морське звіря з родини китів; 
2. [баирЬіп] фр. назва престолонаслідника 
в давній Франції. 

домаї'бі1 гр. провідник народу; людина, що 
леститься до народу, щоби при його по¬ 
мочі дійти до впливу й Значіння; приклон- 
ник демаґбґії ц. т. підлещування нищим 
верстам народу. 

демаркація лат. відграничення, назначення 
границі; демаркаційний [но]граничний, 

демаскувати лат. здирати маску, розкрити, 
дементі фр. заперечешш неправдивої вісти, 

відкликування; дсмсптуватд заперечувати, 
демобілізація лат. роапущення змобілізова- 

ного війська. 
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дсмоґр&фш гр. статистика народів; дсмокр&г 
прихильник народу, првклокник демократії 
т. е. пановання народу або такого держав¬ 
ного устрою, де всі горожане мають рівні 
права й однаковий вплив на виконування 
власти; демократичний народній, 

демолюватя фр. нищити, руйнувати, валити, 
демон гр. влий дух; демонізм віра в влі духи; 
чортівська вдача у людей; демонічний 
страшний, пекельний, надприродний; де- 
монольбґія наука про духи і їх зносини з 
людьми, 

демонстрація лат. показування дослідів на 
прикладах; обстоювання гадки або бажання 
публичними маніфестаціями, 

демонтувати фр. розбирати машину; ушко¬ 
джувати гармату так, щоби не була при¬ 
датна до вжитку. 

деморалізація лат. зіпсуття (суспільности), 
розпуста, упадок моральности. 

денар лат. старо-римська монета, 
денат лат. само вбий ник. 
денатурувати лат. змінити прикмети якогось 

тіла через домішки, зробити непридатним 
до пиття (спирт). 

денаціоналізація лат. винародовленкя. 
денді ап5. теж через пол. дандис паничик, 
джиґу и. 

дендріти гр. відтиски дерев, цвітів то що на 
камінях та мінералах; дендроліт скаменіле 
дерево; дендрольбґія наука про дерева; 
дендрометрія міряння дерев. 
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денерБііцІя лат. розстрій; денервувати драж¬ 
нити, дратувати, розстроювати, 

дентальний лат. зубний; дентйст лікарь до 
зубів, зубар; дентйстнка наука про недуги 
й лічення зубів. 

денудація лат. $ео$р. обнижу в ання скал. 
денунцІннтлат. донощик; депуяцшція донос, 
департамент фр. округа у Франції; відділ, 

секція якогось уряду. 
депендеит лат. досл. залежний, гал. прак¬ 
тикант у адвоката або нотаря. 

депеша фр. лист умисним післанцем, теле¬ 
грама. 

депо фр. [бероі] склад, магазин; депозит річ 
віддана на переховання (до банку); депо¬ 
нувати складати до переховання. 

депортація лат. заслання, 
деправація лат. зіпсуття, зледащілість. 
депресія лат. заглублення; низький стан ба¬ 
рометру; пригноблення, 

депутат лат. 1. посол; 2. додаток до платні 
в формі вугілля, дров, млива то що; депу¬ 
тація посольство. 

дербі (ІН$. кінські перегони, 
дервіш перс, магомеданський монах. 
дерікація лат. відхил; мат. виведення; грам. 
походження. 

дерматольеґія гр. наука про скірні недуги. 
дерута фр. спад курсу. 
десант фр. висадка (військ). 
дссбпь фр. рисунок, взірець, начерк. 
десер[т] фр. овочі й солодощі після обіду. 
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десиґнадія лат. означення; призначення, іме- 
нонання. 

десмольоґія гр. наука про жили Й в’язи в 
людському тілі; десмурґія наука про пере- 
в’язунання рнн. 

деспект лат. зневага, образа, 
десперація лат, розпука, .зневіра, безнадій¬ 

ність. 
деспот гр. чоловік, що хоче, щоби всі спов¬ 

няли Його волю, самовільний, самовладний 
пан або монарх; деспотизм необмежена са¬ 
моволя, гніт. 

дестилііція лат. відчищування течій (горш¬ 
ки) з домішок, перегін, фільтр, 

деструктивний фр. розкладений, руйнуючий. 
дет:і[Й]ль фр. подробиця, поодинока признака; 

дета(й]льний [по(дрібний, 
детектив ане. тайни й полідіянт, тент. 
детермінація лат. означення, постанова; де¬ 
термінізм фільософічнии напрям, що підки¬ 
дає вільну волю. 

дстошіцін лат. страшний гук; опущення з 
тону у співі; детонувати співати фальшиво, 

дстроніаація лат. усунення а престолу, 
детто їт. тесаме, як вище, 
де фйкто лат. лдійсности, в самій річі, 
дефект лат. хиба, недостача; дефскт[6в]нпй 
неповний (книжка), 

дефензива лат. оборона, відпорність. 
дефіґурація лат. аміна форми, опоганення, 
дефілсй фр. тіснина, вузина, 
дефілювати фр. переходити парадним мар- 
шом; дефілада парадний похід. 
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дефінітивний лат. кінцевий, остаточний, пев¬ 
ний; дефініція докладне пояснення поняття, 
означення. 

дефіціїт лат. недобір, втрата; сума, о яку 
розходи перенищають доходи, 

деформація лат. зміна або зіпсовання форми, 
дефравд&ція лат. крадіж грошей, 
децембер лат. грудень; децемвіри десять рим¬ 

ських горожан, яких вибрано 451 перед 
Хр. для вироблення законів, 

деценіїом лат. десятиліття, 
децентралізація лат. розширення власти кра¬ 

їв і областей на некористь центральної 
власти. 

децернент лат. фаховий референт, радник, 
децядуватп фр. рішати; децііаія рішення, по¬ 

станова. 
деці- лат. десять; в мірах і вагах у злож. 
десята частина ваги;, деціґріім 7.о грама; 
децілітер 1/ю літра; дсдімальни* десяточ- 
ний, десятковий (вага, система); деціметер 
7ю метра; дсцімуватя десятку вати, нищити, 
губити (зараза). 

дешифрувати фр. відчитувати тайне письмо, 
де юре лат. по закону, правно. 
дзвавр тур. невірний, не-Магомеданин. 
джснтельмен фр. добре вихований і чесний 
чоло пік; джентрі аш, англійська інтелі¬ 
генція. 

дзкст ан$. чорний бурштин або гладжений 
камінний вуголь. 

джигіт ор. кавказький наїзд ник*. джигітбвва 
герець. 
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джіа І. ані. горїзка а ялівця; 2. ор. йлий дух. 
Джон-Буль ані. Іван Бик, глумливе прязішще 

на Анґлїйціа. 
джбнка кит. легкий повен, 
джупїлі інд. через ані. високі ростинні ча¬ 

гарники В ІНДІЯ X. 

джура ор. дио. чура, паж. 
двйґлех нілі. ото ледь, крісло, 
дйвао тур. 1. най виша турецька рада; 2. рід 
килима, канапа. 

дидактика гр. спосіб научуіі&нпя, наука про 
те, як треба вчити в школі, 

дизентерія гр. мед. бігунка, червіте а. 
дикастерія гр.л високий (духовний) суд; уря¬ 
довці одного відділу (судовики), 

диктат, диктора, диктовка лат. ти» о каву- 
ванни з голосу; диктатор необмежений.пан, 
найвища особа з необмеженою пластів; і;і|й- 
татура уряд і власть диктатора, час. Його 
урядованим; диктувати говорити до ішран¬ 
ня, проказувати, наказувати, 

дгїкція лат. спосіб мови, намова 
дилетант іт. людина, що займається чим 
побудь (наукою, штукою) тільки ДЛпрйвм- 
ности без докладного знання, не-слецїяліот, 

диліж&нс фр. поспішний віз почтовна, карета, 
ди місій нім. од ставка, увільнення, 
динаміки гр. наука про закони руху тіл; ДН' 
ннміт сильно вибухова матерія; диламоїраф, 
дншімом&гер прилад до міряння сели :иашин. 

династія гр. пануючий дім, 
дішльбм гр.~фр. грамота па .якийсь титул або 
уряд, свідоцтво; янальошіт людина, пін за* 
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лагоджує й веде справи в иньшимн дер¬ 
жавами, зручний чоловік; дппльомАтика 
наука про старі грамоти, акти й руко писі; 
дипльоматіічннй зручний, хитрий; дипльо- 
міїтія наука про форму і спосіб зносин між 
державами; загал дипльоматів; зручність 
у її осту по ванні о. 

дпректива лат. вказівки, провідна засада; 
директор начальник, шеф; директорїя[т) 
назва фр. правління з часів першої рево¬ 
люції 1795. р.; дирекція начальний уряд, 
провід; напрям. 

дііріґеит лат. провідник хору або музики, 
д крім у пати лат. рішати при рівному числі 

голосів. 
дисгармонія гр. незгода тонів; незгода, 
дисертація лат. научна праця, внесена на 
університеті для осягнення титулу доктора. 

дисидент лат. людина иньшої думки (в ре¬ 
лігії або політиці); не приналежний ДО 
державної церкви, протестант (в давній 
Польщі), 

дисконт іт. процент при плаченню вексля; 
дисконтувати потручунати, продавати век* 
елі за оплатою проценту перед терміном 
платносте. 

дйск[ос] гр. І. кружок до кидання; 2. цер¬ 
ковна тарілка, якою накривається чаша. 

дискредитувати або декредитувати лат. по¬ 
збавити кредиту, доброго імені. 

дискретний лат. обережний, додержуючий 
тайну; дискрецІя обережність в мові, ва- 
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м о вчування цього, чого не можна або не 
годиться казати, оглядність, 

дискусія лат. розмова, наради над якоюсь 
справою, взаїмна виміна гадок. 

дпсльокііція лат. переміна, перенесення, роз- 
лолсеннн віііська. 

дисонанс фр. з лат. незгідність тонів, дис¬ 
гармонія. 

дпспаратність лат. неоднородність. 
дислелзп лат. відпущення гріхів; звільнення 
вищою властю від деяких релігійних при¬ 
писів. 

диспепсія гр. мед. нестравність, 
диспозиція лат. начерк, уклад, поділ, при¬ 
пис; наклін; диспонований приготований, 
добре настроєний. 

диспропорція лат. нерівномірне відношення. 
дисиут[а] лат. устна розправа між двома 
вченими. 

дпссоцінціл лат. розклад на части, розділ, 
дистанція фр. віддалення, 
дистнпґонашій лат. ознайомлений з добрими 

товариськими фоомами, елегантний, 
дистих гр. двовірш. 
дистрибуція лат. поділ, розділю в ання. 
дистрпкт ф>р. повіт, округа, 
дисципліна лат. карність, порядок; мона¬ 

стирські приписи; область науки, 
дптірамб гр. у ст? Греків і Римлян гимн у 
честь бога Бакха; взагалі похвальна пісня 
в чию честь. 

диференц юлатн[ся] лат. })іжннчкувати[ся], 
розпадатися на ріжні части; диферелція 
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ріжниця; диференціація розклад цілості! 
на части. 

дифріікціл лат. фіз. угинання (світла), 
дифтерит, дифтерія гр. мед. обклад[кц], за¬ 

палки, блоницл. 
дифтбпі гр. ?рам. диозвуїе. 
дифузія лат. фіг. проникання, 
дишкапт лат. набнищий голос у хорі, 
діва іт. досл. божеська; улюблена сшмачка, 
діверіопція лшп. незгідність, розбіжність, 
дінсрзія лат. несподіваний рух війська, щоби 

відвернути увагу порога' під приготовлю- 
паної акції на иньшому місці. 

дІвертісмепт фр. балет, вистава із спінами 
й танцями. 

дігіденд лат. мат. ділимо »'; дівіденд[а] ко¬ 
ристь із яложених у підприємство наїм; 
дівізіл дні або три бригади (6*000 —10*000 
війська); діїїізор мат. подільник, 

діГеста лат. друга частина правничої збірки 
Юстияіііча, папдекти. 

дігіталіс лат. бот. водія язик, уживається 
в медицині. 

дієта X, гр. ограничоїщй спосіб життя а лн 
карського доручення;' у. лат. добові гро 
ті; дктіір ур«донець, що «обирає платню 
від дня; дієтетика наука цро гиґієиічнє 
Підживлювання. 

дісцезїя гр. округа під зарядом єпископа, 
дікеїолер фр. словарь, слщник. 
діл6м[м]а гр. вибір між двома противним 

гадками. 
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ділеовій лат, потоп; иаплииопа перства землі; 
ділншілльїінй переди отопниії. 

діменвія лат. вимір, розмір (довжина, шири¬ 
на, висота). 

дзміну(‘‘.цдо іт. декрешендо. 
діиорфим гр. прикмета тіл кристалізуватися 

» дпих одмІіінпа. формах, 
діл Ар див. данар. 
дшА фр. [сіїпег] обід. 
діцозаври гр. передісторичні ящірки в е да¬ 
найських розмірів. 

діб трака гр. наука про заломлювання світла, 
діоріт ар. мій. камінь темно-зеленої краски. 
Діоскурн гр. близнюки Кастор і Поллюке, 
що вславилися великою дружбою, звідси 
нерозлучні товариші. 

діптірн гр. нас: іс ом ці, що мають по два крила. 
дісАжіо іт. квота, яка подає, оскільки низче 
під курсу стоїть монета. 

'дїіорна лат денна писарка. 
діцбет[ес] гр. мед. цукролиця. 
дІіівол гр. чорт, дідько. 
дінїнбв[а] гр. пізнання недуги; діяґяб етика 
наука про розпізнавання недуг, 

діяґошільний ер. скісний; діяґонАль пере¬ 
кутая, пряма лінія, іцо веде від одного ку¬ 
та *і многокз^тнику до протилежного. 

ЛІ«ґрАм[а] гр. начерк; рисунок для нагляд¬ 
ного представлення залежиости явищ. 

дійдем гр. корона; жіноча прикраса голови, 
цінкон гр. ионічний ев’ищеник; дшкоиіса 
цеішовиа приелзта, сестра милосердя. 
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діялбкт гр. відміна мови, наріччя, говір; діа¬ 
лектика зручність у веденню розмови Й ро- 
зумованню; діялектольбґія наука про діа¬ 
лекти. 

діяльні1 гр. розмова двох осіб на переміну, 
публичний спір двох осіб (в реліґіішіи 
спрані). 

діямант гр. 1. алмаз, дорогоцінний камінь, 
наіїтвердшой із усіх тіл на землі; 2. най* 
дрібніщий тин черенок, 

діяметер гр. промір, прогін, проліт, 
діапазон гр. октава, об’єм голосу або інстру¬ 
менту. 

діянознтіїв гр. фотографія з негативу на склі, 
вживається при спіоптипонасс. 

ділрій лат. дненник, хроніка, памятник. 
дінррс гр. мед. бігунка, розвільнення. 
діаспора гр. розсипка, Жиди поза границями 
своєї вітчини, Юдеї. 

діастаза гр. фермент у ростинах. 
діатонічна ґаиа або скаля гр. музична скаля, 
зложена з 7 тонів, 5 цілих і 2 півтонів. 

діяфраґма гр. бо лона між грудьми й жолудком; 
переділ на, стіна. 

дмі-монд фр. [беті шопсіе] пів світ, розпусне 
жіноче товариство. 

доіїйп ф>р. [боуеп] провідник дипльоматичногс 
тіла, найстарший дипльомат при якімсі 
дворі; декан факультету, 

дофі] аіи. рід сильного й лютого пса, бритаи 
доГі!р»ч*а іт. жінка дожі, 
доиб<> доплат гр. основне правило наукі 
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твердження; правило віри; доґмйтика на¬ 
ука про правди міри. 

додекаї'он гр. правильний дванацятикутник; 
додскаедср правильний дванацятистінник 

дожа Іт. титул колишніх начальників Венеції, 
дбза фр. міра, вимір єна сгсількість (лікарстиа) 
на один раз. 

ДОК анґ. варстат, де будуються & направля¬ 
ються пароплави. 

доесольоїія гр. славословів. 
доктор лат, найвищий учений титул; лікарі.; 
докторах достоїнство доктора; доктр на на- 
учна теорія, наука; доктріиер упертий при¬ 
клони VIк якоїсь теорії, теоретик, 

документ лат. урядове письмо, грамота, пи¬ 
семне уповноваження, свідоцтво; докумен¬ 
тальний опертий на документах, 

доліхокефал гр. довго голонець. 
долар анх. американський срібний гріш вар- 

тости двох карб. 
дбльзіан або доломДн мад. гусарський плащ, 

накидка. 
дДльмси т*Л. ряд великих камінів з перед¬ 

історичних часів, 
дольоміт гр. мін. рід мінералу. 
ДОМГНН фр. держанні ДоЛр;> 
докіканта лат. мр.і. митий тон од нір стін¬ 
ного топу. 

домжіюл: наш. більша земельна по^чість 
домию (іп ма- комин довгіїіі плані, п*н в 

кістк • і очками, 
дьі:;» _ н.-.ті: .піт. інпиижу вати; визначаї іп 

І4 і . і .} І і. 
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дона дія лат, дарунок. 
Дон-Жуан есп. герой еелансьиих переказів, 

відомий із любовних пригод; звідси вдльбт- 
НИК, звідник. 

Дон-Кішот або Кїхбт есп. ім’я героя роману 
Сервантеса, яке прикладається до людей, 
що виступають в обороні видуманих пн. 
там урооних гадок; дивак, чудак, 

донна есп. титул жінок з поміж аристократії, 
пан*. 

доробапцк румунська міліція, 
дортуар фр. спільна спальня учнів, 
досій фр. збірка актів до якоїсь справи, 
дотація лат. обдаровання добрами або грі¬ 
шми. 

дофін дт\ дельфін. 
доцент лат. учителі, при університеті; до¬ 
центура посада доцента, 

др. [ сіг.] спор, з доктор. 
д раб [акт], трабант іпг. середноніяна прнбічка 

сторожа, чоловік великого росту, 
драгоиііп тур. перекладник при посольстві, 
драгун, драіґоп фр. легкий військовий їздець; 
драґбиІя пав но а кінннця в давній Польщі, 

драдедйм фр. рід тканини, 
дракон гр. рід ящірки; також дрок калоч- 
ниіі змій; дракбпські постанови дуже гос¬ 
трі закони на нзір постанов грецького за¬ 
конодавця Д рано на. 

дрйма гр. рід літературного, твору, признане- 
ного для театральних вислав: взагалі страш¬ 
на подія; лрп матії «ший при належний до 
драма; зворушливий, театральний; драма- 
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турі* знавець або автор драм; драматургія 
приписи, як писати і виставляти драми, 

драп фр. груба & тепла тканина; драперія, 
драпіровка виріб з сукна на завіси & за* 
слони; одіж або завіса, уложена в гарні 
форми; драпувати прикрашувати занавісами. 

драстйчлнй гр. сильно ділаючий; дражливий, 
яркий. 

драхма гр. старогр. срібна монета; аптикар- 
ська вага = 1/е унції. 

креднбвт аш. [йгеасіпои^ііі] великий воєнний 
корабель. 

дрезина кім. самохідний візок до їзди на 
залізничих шинах. 

дрейф ані. збочення корабля з приписаної 
дороги; таке уставлення корабля, щоби на* 
віть при сильнім вітрі стояв непорушно, 

дрбліх пім. просте, грубе ПОЛОТНО. 
дрен[а] фр. глиняна труба, яку кладуть під 
ріллю, щоб її осушити; дрснДж, дреновання 
осушування при помочі дренів. 

пресувати фр. виучувати звірята ріжних штук, 
вправлятд. 

Цріїідп міт. у старанних Греків лісові німфи, 
дроґеріи фр. торгівля аптечних і хемічнпх 
товарів* 

ірочедіїр гр. одногорбий верблюд. 
4>уіл кельт, старо кельтійеь кий жрець, 
друк нгм. черенки, шрифт, печатання; дру¬ 
карня печатня. 

ірушлик ній. металічне ситко, 
іуалізм лиш. фільософічна теорія, що прий¬ 
має істіюніїния двох сил, н. пр. добра й зла, 
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духа її матерії; державний устрій, де дв 
самоправні держави мають спільного мо 
нарха; дуаліс грам, дншня. 

дубельтівка ній. з лат. рушниця в двом! 
люфами; дубельтбвиЙ подвійний, 

дублет фр. другий примірник тої самої книж 
ки, монети і т. д; дубльбн есп. і іт. золо 
ти її дукат. 

дуель лат. двобій, поєдинок. 
дуст? також дуо іт. спів на два голоси, му 
вика ра два інструменти, 

дукат лат. волотий гріш, червінець. 
Дульціпея псп. любка Дон- Кішота; грон, любка 
дум-дум ті. ро з рив часті пулі, 
дуодец лат. формат аркуша з 12 листами 
ду од оці пальна система що випливає з по* 
ділу одиниці на 12 частей. 

дулліка лат. відповідь на відповідь; дуплі* 
кат другий примірник або відпис яког*і 
небудь документу, дублет. 

ДУ1> лат. мул, весела музична скал я. 
дуумвірат лат. пановання диох. 
дулаїг, дуган ор. шинок, 
душман тур.-перс, самовладець, ворог, 
дюйм гол. міра довжини, далі», 
дяк гр. в старій Русі і Моск о Відані урядовець 
писарь. 

Е. 

ебоніт фр, чорний, твердий кавчук. 
евакуація лат. випорожнення, усунення (ній 

ська). 
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евдай монізм гр, наука про щастя, 
евентуальність лат. можливість, 
евідепція лат. певність, наглядність, виказ, 
евкаліпт лат, австралійське дерево великан- 

ських розмірів. 
євнух гр. скопець; сторож гарему, 
еволюційна теорія лат. теорія розвою, дар* 

вінізм; еволюція рух; постепеннпй розви¬ 
ток (форма), переміна. 

еврааіііт гр. мішанець європейця з азіяткоюу 
європеїзація, заведення європейської куль¬ 
тури. 

евфемізм гр. лагідне слово, вжите на місце 
гострого; евфонія милозвучність, 

євхаристія гр. Св'ята вечеря, причастя; ев- 
хольоґій, евхольоґіон молитвослов. 

еґаліте фр. рінність. 
еґіда гр. охоронний щит Зевеса, звідси охо¬ 
рона, опіка, 

еґоїзм лат. самолюбність; еґоїст самолюб. 
едда єн. збірник скандинавських переказів про 
богів і лицарів. 

едем, еден евр, рай. 
сдіїкт лат, розпорядок, приказ (влади); еди¬ 
ція видання (книжки). 

еділь лат. римський урядовець, що мав до¬ 
гляд над публичними будівлями й поряд¬ 
ком з' місті. 

сдукііція лаги, виховання, образовання, 
секція лат. блюпаки. 
еаОт[ер]іічпнй гр. тайниіі, не всім знаний, 
екватор лат. хеохр. рівник. 
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еквівалент лат. рівний що до вартоети; 
пайка. 

еквілібрист лат. лвнвоскок. 
еквінбкції лат. порівняння дня з ніччю. 
Є£[в]інііж фр. повіз. 
екзактпий лат. тонний, докладний, стислий, 
екзальтація лат. надзвичайний запал, буйна 
уява; пробі іьшена оцінка, 

екзамен лат. [і)спит. 
екзантем гр. мед. скірна висипка. 
«кзарх гр. старший вішсноп над кількома 

єпархінми одної области; екзархат область 
екзарха. 

скзеґеза лат. виклад св. Письма; скзеґетика 
пояснення св. Письма. 

екзбквії лат. похоронний обряд у католиків, 
скзекутива лат. начальна виконуюча вдасть; 

екзекутор виконавець; екзекуція виконання 
ааеуду; примусове стягнення скарбових або 
судових належитостей. 

екземпляр лат. примірник, ввір, окав. 
скзе[р]цнрва чім. з лат. муштра, вправи; се- 

зерцйції вправи (в гранню), 
екзистенція лат. істновання, буття, життя. 
обзоі'іімія гр. звичай брати жінку з чужого 
племені. 

скзорта гр. реліґійні вправи, 
екзорцнзм гр, сила вигнати чортів. 
екзотичний гр, чужий, апід иньшого підсоння, 

зі сходу або з гарячих країв. 
сківбг; фр. двозначник. 
світ, ж фр. див. епвіпаж. 



ек[к]лєзія — експанзія 101 

ев|ж]л4з1я гр. церква; енлєаійрх завідатель 
церкви; сблєзілст духовник, проповідник; 
книга Е. Соломонові проповіди. 

еклектицизм гр, вибирання з ріж них фільо- 
софічнпх системі», звідси в д. знач, еклек¬ 
тик несамостійний письменник, 

екліптика гр. дорога сонця, дорога землі на 
протязі року. 

скльоґа гр. хутірна поезія, іділя. 
економ гр. доглядач у хазяйстві; економити 
щадити; економіст людина, що займається 
економією ц. то суспільним господарством; 
екопбмія скарб; ощадність; більша сільсько- 
хазяйська маєтність; політична е. наука 
про головні підстави суспільної господар¬ 
ки; економічний прнналежний по госпо¬ 
дарства або до маєткових справ; ощадний, 

екран фр. завіса (в рамці). 
екс- лат. в зло ж. ви-, про-, бувший, колиш¬ 

ній (ексміністер). 
ексгібіт лат. докаа, документ, приналежний 
до якоїсь справи. 

ексгумація лат. виконання мерця з гробу, 
сксвлюзія лат, прогнання (зі школи). 
ексконупІвація лат. відлучення від церкви. 
екскурзІя лат. подорож (у наукових ціллях); 

екскурс уступ у наковііі розвідці, який 
відбігає від головної теми. 

екс-лібріс лат. [ех-ПЬгів] книжні знаки в 
гербами або підписами властителя, 

експанзія лат. розширення, наклін до ші- 
рення. 
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експедитор* експедійнт лат. особа, що зай¬ 
мається висилкою (товарів); урядовець (поч- 
ти), що наглядав над розсипкою, експеди¬ 
тора уряд або б'юро, звідки висилають; 
експедиція висилка посилок; посилковий 
уряд; військова або научна виправа, 

експерімент лат. досвід, проба; експерімен- 
тальний опертий на досвіді; експерт зна¬ 
вець; експертиза осуд знавців, 

експіііція лат. покута, 
експлікація лат. пояснення, виклад, 
скспльоататор фр. з лат. визискувач, глитай; 

експльоатацін використання (землі), висна¬ 
ження, визиск. 

скспльозіл лат. вибух, варив, 
експозе фр. урядове пояснення справи, Вві- 
домлення; експозитура лат. заступництво 
якогось уряду, філія; експозиція вистав¬ 
лення, пояснення; експонат предмет, ви¬ 
ставлений на показ; експонент виставник; 
мат. виложиш:; експонувати виставляти 
(на ділання); наражати, 

експорт лат. вивіз (за границю), 
експрес фр. [ехргезз] окремий післанець; по¬ 

спішний поїзд; експресія ясність і вираз¬ 
ність вислову. 

експромпт лат. вірш або промова, виголо¬ 
шені без приготовання. 

сЕСпропріїіцін лат. примусове вивласнення. 
екстази гр. найвліциіі степень захоплення, 
екстемпорале лат. переклад під диктовку, 
екстепзявний лат• розширений, свобідний, 

звичайний. 
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екстериторіальний лат. поза місцевим за¬ 
конами (посол), 

екстеріб фр. зверхній вигляд, 
екстерн і нація лат, винищення, 
екстерніст лат. нільним слухач, 
екстіртітор лат, рід плуга, дряпак, 
екстра- лат. в зломе, надзвичайним, окремий; 

екстраваґантн и й дивач н и й, чуди я й; екстракт 
винар, витяг* (з ростин); екстраординарний 
надзвичайний (професор), 

светрек лат. крайність, край, остаточність. 
екстреним її лат. спішний, окремий, 
ексудат лат. рана. 
ексцслопція лат. титул найвищих урядов¬ 
ців (міністрів). 

ексцентрик лат. чудак; ексцентричний без 
спільного осередка; чудацький; ексцен¬ 
тричність віддаль огнища елійси від осе¬ 
редка; диначність. 

ексцерпт лат. виїмок, витяг, зміст, 
ексцес лат. (публичний) вибрик. 
єктіміі гр. мед. спірна’ насипка, 
екуменічний гр. загальний, все світний, 
елів фр. вихованець, учень; практикант; еле¬ 
ватор лат. прилад до підношення тягарів; 
магазин на муку; елевація мат. підне¬ 
сення. 

елеі*ант[ішй] фур. гарно викінчений, чепур¬ 
ний. 

елбіїя гр. жалібний вірш, скорбна дума. 
елексір див. еліпсір. 
елєктор лат. виборець, курфірст. 
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електризувати гр. переводити через яке не¬ 
бу дь тіло електричний ток; побуджунати, 
стрясати; елєктркчність прикмета деяких 
тіл, які потерті, огріті або зближені до се¬ 
бе притягають легень Л предмети, видають 
іскри і т. д.; електродинаміка наука про 
електричні сили; електроди бігуни н Галь¬ 
ванічних елементах, де нбираеться елек- 
трочність; електродів[и] хемічниіі розклад 
тіл при помочі Гальванічного току; елек¬ 
трон аґнетіізм магнетизм викликаний елек- 
т ичним током; елєктрометер, електроскоп 
прилад до міряння скількости електрич* 
ности; електротехніка наука про практичне 
лристосовання електричних сил; слектро- 
хемія наука про хемічне ділаїшя гальва¬ 
нічного току. 

елбеція лат. нибір (на короля), 
елемент лат. складова частина якогось тіла* 

тіло, яке дальше не можнм вже розложиті 
на части, первень; середониїде; ми. основа; 
елемеятіір букнарь; елементарний початко¬ 
вий, ОСНОВНИЙ. 

елієн мад- хай живе І 
елізей або еліаейські поля місце побуту грець 

ких героїн по смерти, рай. 
елізія гр. грам, випад голосівки перед дру- 

гою голосівкою. 
еліксір лат. мед. ростинчий вивар на спірті; 
жинолік, намито.. з чудесними прикметами, 

елімінація лат. усунення, виключення, 
еліпса гр. грам, пропущений слова в реченню 

кеом. крива лінія, подібна до яйця. 
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еліта фр. вибір, добірне товариство. 
сляборАт лат. писемна вправа, виріб, 
еластичність лат. пружинуватість, гнучкість. 
ЕльдорАдО есп. раіі для неробів, 
ельзевіри сланні голяндські видавці книжок 
у XVI. і XVII. ст. і їх видання; дрібний 
та митний друк. 

сльоквелція лат. краснорїчивість. 
ельовубрАція лат. нездарна промова або 
праця. 

ельонґація лат. фіз. відклон. 
Ельфи аш. староґерманські духи живої при- 

оди< 
еи&ль, емйлія фр. скляна поволока, полива, 

склиця, мальовання в огні. 
СмаиАція лат. виплив[ання]. 
емалейнація лат. усамовільиення, знесення 

всякої залежности. 
ембйрґо есп. арештовання корабля. 
ембл6м[а] гр. відзнака, знак, символ, 
ембріо гр. людський або звіринний зародок 
перед уродженням; ембріольбґія наука про 
розвій живини з яйця; ембріональний за¬ 
родковий. 

емеритура лат, платня після вислуження 
приписаних літ служби, вислуженина. 

еміґрАнт лат. переселенець, виходець; смі- 
ґрація переселення, вихід за границю, ви- 
вандрування. 

еміненція лат. визначність (у науці); титул 
найвищих церковних достойників, 

емір ар. князь. 
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ЄМІС&р[ІЙ] лат. посол у тайні й політичній 
справі; емісія висилка, видача нових цін¬ 
них паперів. 

емоція лат. зворушення, подражнений, 
емпір гр. небесний вогонь, рай; емпірйам те¬ 
орія, що вважає досвід одиноким засобом 
пізнання; емпірія досвід; емпірйчннй опер¬ 
тий на досвіді, не-теоретичний, 

емябрія лат. важне торговельне місце, 
емуллція лат. суперництво, 
емфііла гр. пересада, напушеність. 
ендемічний гр. місцевий; ендемія недуга, що 
проявляється тільки в деяких околицях; 
ендогамія подружжя між членами одного 
племені; ендосмба[а] переливання течій о 
ріжняж густотах через болони в ростинних 
або звіринних тілах. 

Єнсїда поема лат. поета Вергіля, в якій 
описані пригоди героя Троянської війни 
Єнея. 

енсма гр. промивка відходової кишки, клістир. 
енергійний гр. жвавий, беркий, охочий до 
праці; енбрґІя запас сили; сила; охота до 
праці, жвавість, завзяття. 

епшїпстнка гр. випалювання рисунків на пор- 
целяні. 

енклітика гр. грам, слово, що перекидав на¬ 
голос на попереднє слово, 

енклйва фр. територія, окружеца чужими зе 
млями, остров. 

ентозбї гр. галапаси; жолудкові хробаки, 
бнтомольбґія гр. наука про комахи. 
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бнтувійам гр. одушевлення, запал; еитуаійст 
людина, що легко запалюється & одушев- 
ляється. 

енувціїіція лат. заява. 
енцйкліка гр. пастирський лист; енцняльо- 
педйчний обіймаючий усі науки, в се сто¬ 
ронній ; енцикльопедія видання, в якому 
зібрано відомости з усіх обсягів знання, 

солева гарфа від імені гр. бога вітру Еоля 
муз. гарфа, що грає при подуві вітру, 

еоцен гр. найстарші верстви землі т. зв. тре¬ 
тинної епохи кенозойського віку, 

онакти гр. ріжницл між сонішним а місячним 
роком. 

Анархія гр. область лід управою єпископа, 
епентеза гр. всунення складу або букви між 

склади або букви якогось слова, 
епіґон гр. нащадок, потомок, наслідник. 
впіґрам гр. короткий, дотепний вірш, нанись; 
епіграф наїшсь; епіграфіка наука про на¬ 
писи. 

епідемія гр. заразлива хвороба, зараза, по- 
шість. 

епідерма гр. наскірник, личко. 
шіоод гр. вставлене оповідання, що тільки 
вчасти в’яжеться з головною темою; осібна 
подія серед иньших подій, 
ізбї гр. г&лапаси; епізоотія загальна за¬ 
раза на худобу, падь, падіж, 

ііва або епічна поезія гр. поезія, в якій 
оповідається про важні події, особливо з 
•життя героїв. 



108 Епікуреєць — епсоніт 

Епікуреєць гр. приклониик грецького фільо- 
софа Е шкур а, іцо ставив за ціль життя 
уживання світа та розкоші; епікурейський 
ВИГІДНИЙ, 9МИСЛ0ВИЙ, розпусний, 

епілепсія гр. падачка, падалиця, падуча, 
спільні* гр. закінчення, останній розділ якої 
небудь мови, драми або оповідання, де опо¬ 
відається про дальшу долю дієвих осіб, 

епістола лат. лист, особливо віршований, 
послання; епістольоУрафія штука писати 
листи. 

спіталііміюм, епітллями гр. пісня в честь мо¬ 
лодих, весільна пісня, 

епітафія гр. напись на гробі, 
епітет гр. придаток, який додається яко мус 

слову на означення якоїсь його прикмет < 
(сине небо), прізвище. 

епітшія гр. духопна кара за проступок лрої 
церковних постанов, покута, 

епітрахііль гр. довгий богослужебний нь 
груднин. 

епітроп гр. завідуючий церковними прихо 
дами і розходами. 

епода гр. кінцева пісня, 
сдолйти фр. наплечнпки. 
епопея або епос гр. лицарська пісня, що осп 

вує події, що обходять цілий народ, иое 
з життя героїн, дума. 

епоха гр. означена доба в історії, важна хі 
ля (ц розвою); епохальний важний, пам 
гний. 

епсошт гірка сіль, майновий вітріоль. 



ера — ескуляп 109 

ера лат. числення часу; христіяпська е. чи¬ 
слення років од Різдва Христового; маго¬ 
ві гданська о. див. Геджра. 

ерар лат. скарб, державна каса, казна, 
ератичні скали лат. нанесені скали. 
ерґотГш (фр. отруя із спориша, 
ерекція лат. 1. випростовання; 2. фондація, 
еремїт гр. пустельник, відлюдник, 
ерль ат. [еагі] граф. 
ермітаж фр. з гр. пустельня, захисток; бага¬ 

тий музей у Петербурзі, 
ерозія лат. воиолікування^ землі під впливом 
ділання води. 

еротизм од імені гр. бога любови Ероса поло¬ 
вий наклін; літературний напрям, що бере 
теми з полової любови; еротичний любов¬ 
ний; еротоманія любовний піал, 

ерудиція лат. всестороннє знання, вишко¬ 
леним, ученість, 

ерупція лат. вибух в землі, 
ерцгбрцоґ кім. великий князь, 
есенція лат. зміст, основа; вивар; етеричний 

олій. 
ескадра фр. відділ воєнних кораблів; ескад¬ 
рон [а] відділ кінниці. 

ескамотуватн фр. зручно спрятати. 
ескіз (фр. нарис, начерк, шкіц, 
еекбнт див. дисконт. 
сскорта фр. дружина, сторожа, 
ескуда есп. есп, та порт, монета в золоті, 

сріблі або міди. 
ескулііп од гм. лат. бога лікарської штуки 
лікарь. 



110 есперанто — етикет[а] 

есперанто фр. штучна мова для міжнароднії 
зносин, уложена др. Заменгофом. 

есплянада фр. штучна площа (перед твер¬ 
динею). 

есгрі фр. розум—дотеп, 
естамп фр, мідорит, ґрав’юра, 
естанція соп. обгороджене пасовисько, 
естафета, штафета фр. окремий післанець а 
пильною вісткою. 

естетика гр. наука про красу Й мистецтво; 
естетичний що відповідає вимогам краси, 
гарний. 

естрада фр. підвищене місце для вистав, му¬ 
зики. промовців то що. 

есхатольоґія гр. наука про останні річі, смерть, 
страшний суд і иозагробове жаття, 

стдблю матися фр. уряджуватися (к хаті), 
стаж фр. поверх; етажерка полички на книж¬ 
ки й дрібнички. 

етап фр. місце з припасами для війська; від¬ 
далення стацІЇ від стації, попас (для ареш¬ 
тантів). 

етат фр. штат, стан, платня урядовців; спис 
доходів і розході», буджет; статевий втяг¬ 
нений в урядовий спис, сталий, 

бтер гр. вондух; рідесенька матерія, що ви¬ 
повняє цілий світ; плин, що дуже легке 
запалюється і скоро парує; стерйчпнй в о- 
з душний, дуже делікатний, иііінии. 

бтика гр. наука про обичайність. 
етикет[а] фр. правила п форми поведений 

товаристві, церемонії; карточка з написо* 
на річах. 



етимольоґія — євангелії к 111 

етимольбґія гр. грам, наука про походження 
слів і творення пнів. 

етичний гр. що відповідав вимогам етики, 
моральний. 

етіольоґія гр. мед. наука про причини недуг, 
етнографія гр. опис життя-Луття всіляких 
народі»; стнольоґІя наука про походження 
і розвій народів- 

етюд фр. [еіисіе] муз., мал. начерк, 
ефез нін- ручка (меча). 
ефект лат. вражіннн, наслідок; ефекти цінні 
папери; ефективний дійсний, істнуючий; 
ефект[ов]ний такий, що викликує вражіння. 

ефемери гр. однодненні звірята; ефенер[йч|- 
ннй однодневний, скоро проминаючий; ефо- 
мерїдн щоденні часописі; астрономічні за¬ 
писки, що подають з дня на день поло¬ 
ження сонця і звізд. 

ефіяльт гр. зрадник. 
ефор.гр. у Спартанців достойник, що зважав 
на поведення й моральність королів та уря¬ 
довців; старший єпископ. / 

еф[ф]енді тур. титул вищих тур. урядовців, 
ехо гр. відгомін, луна; ехометер прилад до 
міряння звуків. 

[е]шафот фр. поміст, на якому виконують за- 
суд смерти. 

бВішгслик гр. протестант; евавтелйст апо¬ 
стол; Євангеліє чотири книги нового за- 
віта, де представлено життя й муки Христа. 



112 Єврей — жалюзі[ї] 

Єврей гр. Жид. 
Є гоїш евр. Бог. 
егпптольоґін гр. наука про єгипетські ста- 

ринностп. 
*і*ер нін. стрілець; сі'ермейстср надворний 
титул. 

єдваб хсрм. шовк. 
Єзуїт член Христового ордену; фальшивий, 
лукавий, підступний чоловік, 

єктбиія гр. рід молитви при Службі Божій, 
єлей гр. оливкове масло, 
єп яп. яп. срібна монета, 
єпископ гр. вищий духовий стан, архієрей, 
єрархія див. гієрархія. 
єрей гр. св’ященик, піп. 
єрсміяда від ім. Єреміл скарги, нарікання, 
жалі. 

брссь гр. відступлення від якоїсь віри й не- 
привнавання деяких її догм; єретик прп- 
клонник якоїсь єресі, недовірок, 

єроґліфи див. гіероїліфи. 
єромонйх гр. св'ященик-монах. 
єфрейтор нін. найнищпй чин у війську, 
єхида гр. люта аміл; лиха людина. 

мл Лл* 

жабб[т] фр збиране кружево, краватка, 
жав фр. школяр; дяк. 
жакбт фр. короткий сюртук, жіноча верхня 
одіж. 

жалюаі[ї] фр. віконні вававіон іа деревлянах 
до шинок. 



жандармерія — жірі 113 

жандармерія фр. окрема поліцій на вдасть 
для вдержування ладу й безпеченства в 
державі. 

жанр фр. рід; мал. малюнок із побутового й 
домашнього життя. 

жаптільб» фр. [^епііІЬотгпе] див. джентель- 
мен. 

жаргон фр. зіпсута, мішана мова, 
жар ділера фр. підставка на квіти, 
жасмйп лат. з ор. кущ ]а9шіпиш в пахучим 
цвітом. 

жслб фр. студенець, овочі, [студжені'в цукрі; 
жслятіін[а] риб’ячий клей, 

жемчуг ор. дорогоцінний камінь, перла, 
жспада фр. несмілість, соромливість, 
жентнця рум. сирватка з овечого молока, 
ж ер м шаль фр. семяії місяць фр. республікан¬ 

ського календаря (21, березня—19. квітня), 
жест фр. [йЄзіє] рух тіла, передусім рук, для 
пояснення й виріжнення якоїсь гадки; же¬ 
стикуляція уживання рухів підчас гово- 
рення. 

же*гон фр. бляшана відзнака, значок, медаль, 
дукач. 

жил6т[ка] фр. спідня'мужеська одіж без ру¬ 
кавів під сюртук, лейбик, камізелька. 

жир&фя ар. звірина Сатеїеорагсіаііз а дуже 
довгою шиєю, 

асівіо срб. хай живе! 
ж Іран доль фр. світильник, великий підсвіч¬ 
ник. 

жірі, жюрі фр. Пигу] суд у справах літера¬ 
тури й мистецтва для розділу нагород. 



114 жїро — задруга 

жірб іт. передача вексля иньшіп особі, по¬ 
рука, звідси жірант ручитель, 
Жіроидйсти в часі фр. революції партія, що 

стояла в обороні бідних верстов. 
жовЬільний фр. веселий, добродушний, 
жокей також джоксй ані. Цоскеі] уїзжачиї; 

хлопець до коней, 
жолдак нш. навмник вояк, 
жонґл^р фр. зручний штукарь, що вмів під¬ 
кидати и ловити руками всілякі предмети, 

жонкіль фр- рід нарциза №гсіззиз уогщиіііа. 
жоржина лат. американська циітка ОаЬІіа, 

гал. ґеорґінія. 
жуави ар. фр. вояки в Африці апоміж міс¬ 
цевої людности. 

жушіп лат. 1. верхня одіж; 2, начальник 
краю (на Угорщині) або племені (у Сербів), 

журнал фр. дневник до вписування переписки; 
видання, що виходить що деякий час; жур¬ 
наліст днеиник&рь, Газетярь; журналістика 
дненникарство, преса. 

жур-фікс фр. сталий день, коли приймається 
гостей. 

3. 
заасскурбв&ний фр. обезпечений. 
заафербвапий фр. захоплений, занятий. 
забалотувати фр. не вибрати, 
забарикадувати фр. замкнути барикадою. 
забастовка іт. страйк, див. бастувати. 
заґа ск. скандинавський переказ, 
задруга срб. велика родина. 



зайдель — зефір 115 

абйдель нім. мірка, склянка, 
заінтересувати лат. зацікавити, 
закулісний фр. тайний. 
залп див. сальва, 
ааля нім. більша кімната на збори, вистави 

то що. 
зймша нім. м’ягко виправлена шкурка в оленя 

або лося. 
зантія тур. поліцай. 
захрнстін, вавріістія лат. кімната за вівта¬ 
рем, де, св’ященик убирається до богослу- 
ження; захрйстія паламарь. 

заштатний нім. необнлтии б’юджетом або 
СПИСОМ. 

аблязбваний фр. зужитий, 
здсбушбваний фр. знищений розпустою* 
здекларований фр. рішений; заявлений пай), 
зебра есп. африканське звіря з родина конів; 

зебу віл з горбом, що живе у Африці й Азії. 
Зев[е]с гр. найвищий бог у етар. Греків. 
зельбт[-ка] гр. загорілець; навернений до чо¬ 

го (до нової віри), 
зенд перс, староперська мова, якою написана 
Зепд-Авеста т. е. св’яте письмо Персів, у 
якім виложено науку Зоройстра, що при¬ 
знавала істновання двох духів, доброго і 
злого, 

зеніт ар. точка на небі прямо над нашими 
головами, звідси найвища точка, вершок 
(є лави), 

зеро фр. 0, нуля. 
зефір гр. 1. лагідний "вітер; 2. легка матерія 

з мушлина. 



116 зецер — йод[ина] 

аецср нін. складач. 
зиезіік чім. закрути, викрутаси, кривульки, 
зіґля лат. початкові букпи слів замісць ці¬ 
лого слова або кількох слів (ЛНВ = Літе¬ 
ратурно-науковий Вістник). 

вод пік гр. так званий небесний звіринець із 
12-ма групами звівд здовж небесного рів¬ 
нина* 

аоіл[ь] од гм. гр. притика злобний критик, 
ущипливий ЧОЛОВІК, 

збиа нім. полоса землі, пояс, стрефа. 
зонд [а] фр. прилад до міряння глибини; лі¬ 
карський прилад для ран і фістул; зонду¬ 
вати мірити глибінь, розвідувати, 

зонтик нім. парасоль. 
вооґрафія гр, опис звірят; зооліітрія відда¬ 
вання звірятам божої чести; зоольбґія на¬ 
ука про звірята; зоомлГпетнам звіринний 
магнетизм; зооморфічний похожий на звіря; 
зоотсрапія лічення звірят; зоотбмін ана¬ 
томія (краяння) звірят, 

зреалізувати лат. здійснити, 
зубр лат. відміна дикого бика, 
аунд нілі. пролив, морська вузина* 
зупа фр. гал. суп. 

й. 
йовілльний див. жовіяльний, 
йоґурт ор. рід кислого молока; окрема стра¬ 

ва на молоці. 
йод[іїна] гр. хемічний первень; йодоформ пре¬ 
парат йоду* 



ІЇом-Кіпур — ідеал 11* 

Йом-Кіпур жид. судний день у Жидів. 
йбнський стиль од гм. гр. племені Йонців 

спосіб будування, що визначався легкістю 
стовпів і пишністю прикрас; й. вірш скла¬ 
дається з двох довгих і двох коротких 
складів, ” V V* 

йор ц. слав, знак ь; йоргі знак ьі. 
Йордан од ріпи и. обряд св’ячення води Р 

січня. 
йота ер. буква і, в пер. знач. незначна ве¬ 
личина. 

І. 
Іберменш нім. надчоловік, після погляду 
фільософа Нічше вищий духом і таланом 
чоловік. 

Ібіс ег. через гр. єгипетська птиця з породи 
бузьків ТапіаІиз іЬіе. 

ібн ар. син. 
ігумен гр. настоятель монастиря. 
іґиорйнт лат. неук, незнайко; іґпорппція не¬ 
уцтво* іґноруватн легковажити, не при¬ 
знавати. 

ідеал гр. подуманиїї образ] досконалосте чого 
небудь; взір, праобраз; Ідеалізм фільосо- 
фічний світогляд, після якого істнує поза 
нами ідеальний світ, а наш світ, це тільки 
відблиск тамтого; безкористовна праця для 
добра аагалу; ідеалізувати уявляти собі 
щось ідеально, гарніще, ніж у дїйсности; 
ідеальний подуманий, видуманий,найдоско- 
налііций. 



ідентифікувати — ікона 

ідентифікувати лат. вважати два предмети 
за однакові; ідентичний однаковий, рійно* 
значний, такий сам. 

ідеольбґіл гр. наука про ідеї; світогляд ; ідбя 
думка, поняття, провідна гадка, помисл. 

іди лат. день 15. березня, травня, липня й 
жовтня та 13-е иньших місяців у римсько* 
му календарі. 

Ідилічний гр. погідний, простий; їдйл[і]я об- 
рааок з сільського життя, хутірна поезія, 

ідібм гр. нарічча, діалект; ідіосинкразія нер¬ 
вова слабість, що проявляється як від¬ 
раза до деяких змвслових подражнень; 
ідіот дурнуватий; ідіотизм дурниця, дур¬ 
ну натість; ідол божок, бовван; ідолопоклон¬ 
ник поганин; ідоліітрія ідолопоклонство, 

ізмараґд див. омарам). 
іво- у в лож. рівний; ізобари лінії рівного ти¬ 

снення; ізоґбнц лінії однакового збочення 
магнетичної голки; ізоГрйфія вірне наслі¬ 
дування підпису; ізодинами лінії рівної ма¬ 
гнетичної сили. 

Ізолювати лат. відділяти; усувати всі про¬ 
відники елєктричности; ізолятор лихий про¬ 
відник елєктричности. 

Ізотерми гр. лінії однакової пересічної річної 
температури; ізохімени лінії однакової теп¬ 
лоти в зимі, 

ізумруд перс, смарагд. 
ікоааедер гр. дваиятистінник. 
Ікона гр. образ Христа, Матері Божої або 
Св’ятих; іконографія наука про старанні 
ікони; іконоклйсти або іконоборці партія 
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у Внзантії в 8. і 9. сг., що не признавала 
образів у церкві; іконостас стіна із обра- 
аами, що відділяє вівтар од решти церкви. 

Ікос гр. пісня в акафисті, яку співається на 
переміну з кондаками, 

ікс лат. буква X, 
Іллєґальний лат. незаконний. 
Ілюзія лат. злуда, омана, пуста надія, 
ілюмінати лат. секта, якої члени припи¬ 

сували собі силу бачити злих духів; ілю¬ 
мінація св’яточне освітлення (домів, міста), 

ілюстрація лат. рисунок у тексті для поя¬ 
снення, пояснення. 

Імаї'інйція лат. видумування, уява, мрія, при¬ 
вид. 

Імам ор. св’яіценик у магомедан. 
Іматрпкуляція лат. впвсання до метрики [по¬ 
казника, спису] студенті* вищої школи; 
урочисте проголошення ішису. 

імбір, інбір лат.-нім. корінь ростини Ато¬ 
лі шті гіп£ІЬег. 

іміграція лат. переселення в иньшого краю; 
наплив чужої людности. 

Імітація лат. наслідування, підроблена річ. 
ім[м]апсптшій лат. внутрішній; трівкий» 
Імматеріальний лат. не-тілссний. 
ім[м]упшуватл лат. забезпечити від недуги, 
освободоти (сконфісковані друки). 

імператив лат. приказовий спосіб грам.; філ. 
загальне правило; імператор володарь, 
царь; імперія держава, царство; імперіал 
червінець, російський золотий гріш, вар¬ 
тосте 10 карб.; імперіалізм змагання дер- 
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ж&ви або народу поширити межі своєї дер¬ 
жави коштом других держав і народів, 
стремління панувати над світом. 

імпертіненція лат. образливість, зухвальство. 
Імперфект лат. грам, минувшин час недо- 
конанпй. 

імпозаптппй лат. величавий; імпонувати ви¬ 
кликувати подив або поважання, робити 
вражіння. 

імпорт лат. привіз, ввіз товарів з заграниці. 
імпотенція лат. (полова) неміч, безсильність. 
імпреґлація лат. наповнювання, насащування 
якою течію. 

імпресаріо іт. підприємець театральний, кон- 
цертошзй, цирковий і т. д. 

імпресіонізм лат. напрям у письменстві й 
мистецтві, що кладе велику вагу ка спо¬ 
соби, що викликують вражіння; імпрбсія 
вражіння, вплив. 

Імпровізація іт. поезія*;або музичний твір, 
виголошені або відіграні без приготований. 

імпульс лат. почин, привід; імпульсивність 
вражлпвість. 

Ьіпутуватп лат. вмаплятп, посуд жувати. 
інавгурація лат. урочисте отворення (шкіль¬ 
ного року), поев’ячення; інавґураційна пра¬ 
ця розвідка на осягнення титулу доктора. 

Ілвазія лат. напад, наїзд. 
інвалід лат. вояк, непридатний до служби. 
іпвентар лат. спис майна; інвентаризувати 

списувати в інвентар; іпвентура спис усьо¬ 
го, що в даній хвилі мається на складі. 
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Інвєрзія лат. грам, перестанка слів. 
Інвеститура лат. власть середновічних во¬ 
лодарів назначу кати священиків і наділю- 
вати їх землями; інвестиція вложення гро¬ 
ше» н підприємство, ііубличні роботи, 

ілгаляція лат. ндихупання водної пари а 
сіллю. 

інґеренція лат. вплив, прано контролі, 
інґреді&нція лат. складова частина, домішка, 
іпдаґііція лат. слідство. 
Індекс гр. поазбучний спис, показник, 
Інд типізація лат. сплата, відшкодований, 
індетермінізм гр. наука про безграничну сво¬ 
боду людської волі 

іпдіікт лат. протяг 15-и літ. 
індивідуалізація лат. уагляднення прикмет 
кожної одиниці; індивідуалізм ниріжню- 
н&ння власної особи, почуття відрубности 
від иньших; Індивідуальний властивий од¬ 
ній людині, особистий онремішний, сам для 
себе; індивідуальність загал усіх прикмет, 
що пластині одній одиниці, признака, осо¬ 
бистість; індивідуум] особа, одиниця, осі- 
бняк. 

Індиґенат лат. право приналежносте горо- 
жанство. 

іпдиватор лат. прилад при паровій маши¬ 
ні, що показує силу пари; індикатІв грам. 
означений спосіб. 

індифереитйан лат. рівнодушність, байду¬ 
жість (н релігійних тиранах), 

індіґо есп. синя краска з ростини ІпдІ£ОІега 
аг^епіеа, кам’я. 
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індолбнція лат. нездарність, лінивство, 
індосамент гт. жгро. 
індукція лат. досліджування від подробиць 
до цілости, розумування на підставі до¬ 
свідів. 

індульгенція лат. відпущення гріхів; індульт 
церковним дозвіл на подружжя, усуваю¬ 
чий церковні перешкоди, 

індустрія лат. нромисл; індустріялізм пе¬ 
ревага промислу. 

інерція лат. в’ялість, недіяльність, нездатність, 
інєкція лат. вприскування, 
інженер також гал. інжінєр фр. технік, що 

зужитковує практично фізику, механіку та 
хемїю, будівничий. 

ІпіцІїіл лат. перші великі букви в книжках 
і рукописах, прикрашені рисунками, взагалі 
перші букви імені або назви; ініціатива 
перший крок, привід, почин. 

іпнарнація лат. втілення, 
іннатупати гт. стягати гроші до каси, 
шкнізіїтор лат. член інквізиції; гострий суд¬ 
дя; інквізиція тайний духовний суд, ідо 
займався слідженням єретиків, слідство. 

іііклішіциі лат. нахил (магнегної голки); при¬ 
хильність. 

і н кл юз лат. вір. гріш, що все вертає до 
властителя. 

інкогніто. гт. під прибраним назвищем, не¬ 
офіціально, потаємне. 

і яком потенція лат. брак даних або упра- 
внення, щоб рішити іцо иебудь. 
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Інкорпорація лат. прилучення в склад дер¬ 
жави. 

Інкрпмінований лат. обжалоп&ниії. 
інкрустація лат. викладання деревлянах або 
металевих виробі» иньшим матеріалом, 

інкубатор лат. прилад до вигрівання яєць; 
інкубація час од зараження до перших 
проявів недуги; шкубус огр. перелесник, 

інкунабула лат. перводруки до половини 
16. століття. 

іяовація лат. новість, новина, 
іиок ц.-слав. монах, чернець, 
інсект лат. кодіаха, насікомець. 
інсерат лат. оповістка в часописах, анонс, 
іпсііґнії лат. відзнаки влади або уряду, 

знам'я. 
інсинуація лат. брехлива вістка, обмова, 
інскріілція лат. вішс|ання] (до книг); напясь. 
інсольвент лат. банкрот. 
інсдект лат. парник; інспектор наглядач, 
контрольор; інспекція догляд, надзір, ісон- 
троля, оглядини. 

інспірація лат. піддавання гадки, натхнення, 
інсталяція лат. впровадження (в урядованнл); 
урядження (школи). 

інстанція лат. Оосл. прохання; вища власть 
у ироцесовому поступопанню. 

інстинкт лат. природний, несвідомий нахил; 
інстннктбв[н]лй несвідомий, мимовільний, 

інститут лат. заведення; вища школа; уста¬ 
нова; інституція заведення; фондація, 

інструктор лат. учитель, справник; інструк¬ 
ція пояснення, приг.ді, наказ. 
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інструмент лат. прилад (музичний), знаряд, 
варстат; іпструмонтувати уклаїати музич¬ 
ний твір для інструментальної музики, 

інсубординація лат. непослух, упір. 
інсультііція лат. зневага, обида. 
Іисурґепт лат. повстанець, ворохобник. 
Інсценізація лат. приладження штука до 

виставки на сцені. 
інтабулііція лат. запис набутої нерухомої 

власностп в гіпотечкі книги, 
інтеґріільннй лат. цілий, нероздільний; і. ра¬ 
хунок, їнтеґрйл вишукування первісної 
функції з її діференціялін. 

інтелект лат. розум; інтелектуалізм фільо- 
софічнпй напрям, іцо все випроваджує тіль¬ 
ки з розуму; інтелектуальний умови й, ду¬ 
ховий, розумний; інтелігентний умовороз- 
витпй, розумний; інтелігенція умова роз- 
нитість; усі інте ііґентні люде разом, 

інтендант фр. завідатель, достанець; інтеи» 
дантура заряд військовими достанами 

Іятенвіівний фр. напружений, витреналий. 
іитенціи лат. замір, охоїа, гадка, 
інтервал лат. відступ, перерва, прогалина; 
муз. віддаль між двома тонами, 

інтервенція лат. вміщання, посередництво 
Інтерв’ю ан*. [іпіетеиг] розмова дненникар* 

з ни іначною особою (політиком) для ого¬ 
лошення в часописі. 

інтердикт лат. заборона (відправляти бого* 
служення); анатема. 

Інтерес лат.-фр. справа, користь; увага; під¬ 
приємство; інтересний цікавий, займаючий 
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інтерім лат. досл. тимчассм; хвилевий стан, 
тимчасовий заряд. 

інтерлінійний лат. писаний між рядками. 
Інтерлюдія лат. мул. пригривка. 
інтермедія лат. смішна вистава, яку дав* 

ніщо давали між актами поважних штук; 
інтермсццо іт. інтермедія; короткий му¬ 
зичний твір; приключка, епізод. 

інтернат лат. заведення для школярів, бурса. 
Інтернаціонал Лат. міжнародна робітнича 

партія, заснована 1864. р. Марксом і Ля- 
салем; інтернаціональний міжнародній» 

інтерний внутрішній; інтерніст лікарь внут¬ 
рішніх недуг; інтернувати притримати, 

інтерпеляція лат. пуб.іичний запит (у пар- 
лнменті). 

Інтерполяція лат. вставка (в руко писі), 
інтерпретація лат. пияснен «я, тол копання, 
інтерпункція лат. грам, знаки перепинання. 
інтерреґнум./аж.безкороліііХміжкоролшство 
інтерцііаа лат. передіплюбна умова, 
інтнмпий фр. дуже близький до когось, до- 

вірочний, сердешний, 
інтонація лат. початок співу, чистість тону; 

звукові відтінки в мові або читанню, 
інтратиий лат. корисний, 
іитрйґа лат. зав’язка в драмі, хитра підмова, 
підступ; інтригувати викликувати непоро¬ 
зуміння, підмовляти, зацікавлювати. 

іптродукція лат. вступ, заспів, прелюдія, 
інтроліїїітор лат. переплетчик (книжок), 
інтронізація лат. посадження на престол. 
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інтруа фр. напрошений, влізливий, 
інтуїція лат. поглядовість, про чуття, відгад¬ 
ка, натхнення, щаслива гадка, 

інфіі.чія лат. неслава, ганьба, сором. 
Інфант, інфантка, есп. назва князів і кня¬ 
гинь есп. і порт, королівського дому, 

інфантерія фр. піхота, піхотинці. 
Інфекція лат. зараження, 
іпфіма лат. друга кляса духовних семінарій, 
інфінітів лат. грам, дієіменик (писати), 
інфірмерія фр. невеликий лазарет, 
інфлюенца іт. заразлива недуга віддихових 
проводів; інфлюенція лат. вплив, 

інформація лат. пояснення, звістка, 
інфузорії лат. зоол. вимочки. 
Ілфула лат. єпископська мітра; іпфучіат 
церковний достойник, прала т, що має право 
носити єпископські відзнаки 

інцидент лат. випадок, приключка, 
іподпікоп гр. молодший дІякон. 
іпотека гр. див. г іпотека. 
іпохондрія гр'дкв. гіпохондрія. 
ірДде тур. розказ турецького султана, 
іригація лат. подражнення. 
ірпіїїція лат. штучне наводнення, скроплю* 

вання. 
І ріс од іи. гр. богині дуга; чоловічок в оці; 

рід ростини. 
ірмолой гр. вбірка церковних пісень, іржо* 

сій. 
іронічний лат. насмішливий, глузливий; іро¬ 
нія насмішка, ск|штпй глум. 
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ірраціональний лат. нерозумний, невідпо¬ 
відний; мат. невимірний. 

ір[р]едента іт. пере, італійська партія, що 
змагає злучити всі землі, залюднені Італій¬ 
цями; звідси змагання до незалежности або 
до зєдинення. 

ірха лат. через чім. замша. 
їеллч ар. магомецанська віра, 
іссбн гр. сильно пахучий корінь, 
істерія див. гістеріл. 
істмос ер. вузький пас землі між двома мо¬ 
рями. 

історіографія лат. Історичні джерела, загал 
істориків; історіософія наука про закони, 
що кермують історичними подіями, фільо- 
софія історії; історія подія, опис подій; на¬ 
ука про минз'Ле. 

ісхІяс гр. гостець. 
їтінеряр лат. опис подорожі або походу, 
іхневмон гр. єгипетська миш. 
іхтіозавр гр. лередпотогіопа ящірка великих 
розмірів; іхтіольбґія наука про риби. 

Ііоль гр. через ц-слав. липень, 
і юнь гр. через ц-слав. червень. 

кабйк тур. 1. шинок, корчма; 2. диня, гарбуз, 
кабала фр. (кріпацька) неволя, податок, 
кабала сер. єврейська тайна наука; ворожеіішт. 

з карт; кабалІст знавець кабалістики, во 
рожбит. 



12* кабарга — кадастр 

Бпбарта або кабйрда тат. рід оленя МовсЬиз, 
кабаре[т] фр. гостини оця або кав&рня, де да¬ 
ються веселі по станки, спіни та танці, 

шібат лат. верхня одіж, кафтан. куртка, 
кабель гол. підморські телеграфічні проводи, 
кабіна анґ. окрема будка до купелі, кімната 
на корабли; кабінет також ґабінет фр. 
мала кімната для занять; рала міністрів; 
збірка всіляких оказів (мінералів), 

каботаж фр. прибережна море плавба або 
торгівля. 

кабріолет фр. легкий візок на двох колесах, 
кава ар. див. кофе. 
кавалер іт. лнцарь (ордену); парубок» мущина 

в товаристві дам; кавалерія кінне військо; 
кавалькада товариство на конях, 

каварня див, кофейня. 
кавас тур. турецький поліцай або жандарм, 
каватіла іт. муз. невелика пісня, 
кавзальний лат. причиновий 
кавстика лат. штука випалювати. 
кавдія лат. порука, гроші зложені як обсз- 
печення, ідо додержнться умови, 

кавчук ам. стверднілий сок південно-амери¬ 
канського дерева, 

кав’яр тат. солена ікра осетхшни. 
кагал вар. управа жидівської віроісповідної 
громади; кліка. 
їдане фр. вад єн ця іт. муз. закінчення то- 

•у; стопа в віршу, розмір; каденція час 
енания (суду), період. 

їтр див. катастр. 
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кадбт фр. 1. ученик військової школи, кадет* 
ського корпусу; 2. член рос. конституційно- 
демократичної [к* Д.] партії. 

к;іді[й] ар. турецький суддя, 
кади гр. мін. мінерал, подібний до олова, 
к&дра фр. основа війська, зложена із офіце¬ 
рів, підофіцерів і рядових, 

кадриль фр. Груповий танець, 
кадук лат. чорт; рід хвороба, 
казан тур. великий котел, 
казарма іт. будинок для вояків, 
казеїн лат. білко к молоці, 
каземати есп. склеплені пивниці 1 в'язниці в 
твердинях; тяжка тюрма. 

казпнІр, кашмір фр. делікатна 8 тонка вов¬ 
няна матерія з вовни кашмірських кіз, 

жавші тур. каса, скарб, 
казуар мал. відміна струся. 
казуїстика лат. наука про релігійну обичай- 
ність; сум іінне рішення трудних правничих 
питань; кйзус випадок, пригода. 

кЛйаср чім. німецький ціс&рь. 
кайма тур. крайка, рубець, 
каймакіїи тур. намісник турецької провінції, 
кайміїн ам. алігатор. 
кЛйстра див. тайстра. 
каїніт гр. сіль, якої вживають як штучнвЙ 
панів. 

какаду мал. ЗіНасиз сгізіаіиз рід папуги, 
какіїо мек. американське дерево, в якого ово¬ 
чів роблять шоколаду. 

вакофбніи гр. незгідність тонів, 
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кактус гр. тропікальна ростнна з колючками, 
каламбур фр. гра слів, вигадка; аударення. 
каламайка аш. з о.-лат. рід вовннної тка¬ 
нини. 

калган тур. ростина Магапіа даіап^а. 
кал сиділа фін. збірка фінських дум. 
калейдосвой гр.. скляний прилад а ріжнобар- 

вними камінчиками, які легко зміняються 
і прибирають усякі форми наслідком від¬ 
бивання у зеркальцях. 

калбндя лат. перший день місяця; звідси ка- 
лєддарь спис днів звичайних і си’нт, поділ 
року на місяці й дні. 

валіім тат. викуп, що його складає моло¬ 
дий родичам молодої, 

калі ар. луг, поташ. 
каліб(е]р фр. модель, міра; розмір отвору при 

стрільни чах оружжях; сорт, 
валіґряфія гр. красномись, 
каліко, к&лєнкор фр. перкалеве полотно, 
каліф також халіф ар. наслідник Магомеда; 
вал і фат уряд каліфа, намісництво, 

валкомнія лат. к.іенета, обмова, наклеп, 
валлреиа іт. рід огородоної капусти, 
валафакто]» або вії ліф актор лат. шкільний 

сторож. 
вдгіафбнія гр. живиця, якою натирається 

смики. 
Бальварія лат. Голгофта. 
кальвінізм од ш. Нальаіна протестантська 

секта* 
кйлька фр. папір або полотно до відбивання 

письма або рисунку; копія. 
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калькуляція лат. оцінка товару по вчисленню 
розходів ва достави, оплати і т. д. 

кальма есп. хе<>£, тишина. 
калькує гр. роствна Саіапіие» аготаїісиз, ужи¬ 

вається в лічництві і як коріння, 
кальомель гр. сполука ртути а хльором. 
вальориметер лат. тепломір; кильорифери 

огрівання гарячим повітрям; кальбрія скіль- 
кість тепла, потрібна до огріття 1 фунта 
(або кг.) о один степень Цельзія. 

кп льоти фр. шапка; чаша при кулі; череп. 
кальбш[&] фр, гумові накриття на черевики, 
кальсони, калісбни фр. підштаники, гачі. 
кальцит лат. вапняк; кальцій хемічна осно- 

. ва вапна. 
камаріля есп. надворні дорадники в злім зна¬ 
чінню, наїіблищо окруженнн монарха, 

каиаші фр. теплі пончохи по коліна, 
камбала сане, морська раба Ріеигопесіев. 
ким б і о іт. вексель. 
ким Сірійська формація найдавніший поклад 

землі палеозойського віку* 
камбуз. кямбіва фр. кухня на кораблі, 
камелвбп див, ігаметон. 
камелія фр. яи. ростина в гарним цвітом, 
камора, лиш. кімната; гал. цісарські добра; 
к. о6скури прилад до фотографований; ка¬ 
меральний державний, красний; камергер 
чім. почетний титул, шамбелян; камердінер 
прислужник, лякей; камерний кімнатний; 
камертон строєві вилки; камерюнкер по¬ 
четний надворний титул, 

ш&мбя фр дгм. гамма, 
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камилавка н-гр. фіолстне накриття на голо¬ 
ву у св’нщеникін, підпайок у черців. 

камшельвя, камзол [я] фр, через нім. спідній 
одяг під сюртук, жилетка. 

вАмші перс, рід шовкової матерії, 
вамльот фр. рід вовняної матерії в доброї 

анґорііїської нонни, камгврн. 
кампанія фр. похід, війна, 
камрйт нім. товариш. 
камфора ар. через лат. живиця з камфоро* 

ного дерева, Ьаигив сатрИога Ь. 
кашівс тат. шовьона матерія, 
канал лат.~фр. рів[чак], штучне сполучення 
між двома ріками або озерами; морський 
пролив; провід; каяалІвДцІя заведення ка¬ 
налій. 

каяДлія фр. голота, ледащо, поганець, 
канапа фр. рід м’ягкої лавко для кількох 

осіб, Диван. 
калАр|ей]в&, кянДрок од Йанарійських остро¬ 

вів пташка Ггт£І11а сапагІса; канарок рід 
вівса. 

канва фр. сіткована тканина до вишивання 
И гаптовання; підклад. 

кАнґар, кДмґярн ар. і нім. див. камльот. 
кДнґур авс. з нір я в родини торбовців. 
канделДбр фр. свічник з кількома раменами, 
кандидат лат. людина, що старається о 
яке* ь місце або має до цього управненнд; 
кандидатура старання о місце, 

вандивувати фр. смажити в цукрі, 
канібалізм од Канібалів а Карагбських остро¬ 

вів людоїдство. 
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канікули лат. гарячі дні, вакації, ферії. 
каніон есп. [саіїоп] вузька далина з стрімкими 

берегами. 
япніфДс фр. канва, димка. 
каніфоль гр.-нім. каляфонія. 
канвйн фр. досл. г лас; пеприличняЙ танець, 
канон гр. правило; розпорядок церковного 

собору; рід більших черенок; фут, 
кавова фр. гармата, пушка; канонйда стрі¬ 
ляння з пушок. 

канонізація гр. у римо-католиків признання 
В проголошення сн'ятим; канонік старший 
св’ященвк, крилошанин; канон і ст знавець 
канонічного, цебто церковного права, 

кант 1. чім. край, ріг, берег; 2. лат. похваль¬ 
на пісня. 

кантарі я а есп. есп. муха, з якої роблять лі- 
карстно, майка. 

кантата іт. муз. (релігійна) пісня похвальна, 
кантилена іт. пісня, 
канти на фр. гостинниця при казармі, 
кантіічка лат.-пол. книжечка а церковними 
піснями. 

кантон фр. округа, повіт, союзний краї у 
Шнайцарії 1 Сполучених Державах. 

кИнтор лат. (жидівський) співак, 
канделїст лат. тіисарь, канцелярист; канце¬ 
лярія місце, де урядується, осідок уряду; 
канцлер лат -нім. високий міністерський 
уряд, перший міністер; високий титул ду¬ 
ховний. 

шпіц [о тіл іт. церковний співаним; вонцйна 
рід вірша, пісня. 
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каолін кит. мім. гончарська глина, 
кап фр. $еой. кінчена, ріг. 
кйпа лат. частина одіжи лат. св’ященика, 
покривало. 

капама тур. рід тісточок. 
кппар гр пупляшки деревця Саррагіз ері- 
поза, вживані як кухонна приправа, 

капдцітбт лат. людина незвичайно вдїбна в 
своїй фаху, повага. 

капбля іт. орхестра; каплиця; канолгін вій¬ 
ськовий або приватний св’ященик у латин- 
ників; кяпсль.шійстер провідник музики, 

капер гол. корабель, що ловить не приятель¬ 
ські судна. 

к&пзля, капсель мім. металева накрипка. 
капітал лат. більша грошева сума, гроші 

на процент, взагалі маймо, шо приносить 
користь; капіталізація означення вартости 
майна або капіталу відповідно до доходу, 
який вони приносять; капіталізм такий е- 
кономічний устрій, що будуються на при¬ 
ватній власности меньпюсти капіталу й 
средств продукції, в використанням праці 
більшости; капіталізувати згрошевитп, пе¬ 
ремінити в гроші; капіталіст власник ве¬ 
ликого капіталу; капітальний що нале¬ 
жить до капіталу, цінний, основний, го¬ 
ловний. 

вапітйи, каптсії фр. [сарііаіпе] сотник, на¬ 
чальник корабля. 

капітель лат. голова, горішна частина стов¬ 
па; капітал я рада кралошан при соборніП 
церкві; капітулювати здаватися ворогові 
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на підставі уложеної умови, уступати ко¬ 
му; капітулянт вислужений вояк, ідо слу¬ 
жить дальше. 

капішон фр. очіпок, каптур, 
вппісіін тур. лапка, само лон, пастка, 
капота фр. довгий плащ, 
капрал[ь] мім. в фр. молодший підофіцер, 
каприз фр. забаганка, примха, вередування, 
капсуля, гал. клбзулка лат. міхурець а же¬ 
латини на ліки, 

каптувати лат. зеднуиати. 
кйптур лат. клобук, капішон, очіпок, 
вапуза гт. каптур. 
капут лат. до нічого, по всім, кінець. 
Капуціїп лат. монах ордену св. Францішка; 
к, рід малпд. 

кара бел я ар. крива шабля, 
карабіп фр. військова рушниця; варабІнбрн 
легка кінниця, узброєна в рушниці; в Іта¬ 
лії жандарми. 

караван нім. похоронний віз» 
варявйпа ар. товариство подорожних купців 
або паломників, валка; караван-серГій за¬ 
їздив й дім для подорожнях. 

караяія аш.-нім. просте грубе сукно. 
Караїми євр. жидівська секта, що не признав 
талмуду. 

каракули тур. вівці з Азії з над каракуль¬ 
ського озера її кожух з них. 

капанббль фр. гра в білярц, яударення. 
карамель фр. цукрова маса, рід цукорків, 

вармельва. 
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варлнтгін, кваряят&на фр. сорокдневне, тепер 
коротше задержання подорожник, щоби не 
занесли пошесте. 

кдр&т фр, вага для золота, діямантіе І пер¬ 
лів; 24 каратове золото = чисте золото, 16 
к, з. == що має 1В частин чистого золота, 

караул тур. сторожа, варта, 
варпф[к]а фр. вбннок з гладженого скла, 
карббль лат. хемічна матерія; карбон одна 

в молодших верстов найстаршої ери землі; 
карбоніт вибуховий матеріал з нітробензо¬ 
ли), снлігри Й целюльози. 

карбункул лат. 1. червоний рубін або Гра¬ 
нат; 2. чиряк, боллк. 

карвАсйр див. караван-серай. 
кардинал лат. високий духовнок, що йде 

зараз після папи; вардинйльний головний, 
дуже значний, 

кар дон фр. див. партон. 
каресн фр. пестощі. 
карикатура гт. смішне, пересадне або одно¬ 

стороннє представлення або змальовання; ди¬ 
вогляд. 

карата, карата гт. рід критого повоза, 
вар І бра фр. біг коня; добре становище. 
кАріес лат. гниль, порохно (в зубі), 
карі о ля гт. легкий візок на двох колесах. 
карІятіідв гр, жіночі постатті замісць стовпів 
до піддержування бальконів або гаимсів. 

кармДвин чім. темно-червона краска Й одіж 
тівїж краски; шляхтич старого роду, 

карній фр. червона краска, яку роблять в 
кошенілі. 
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карна вйл іт. запусти» лущання, м’яснпці. 
з^ірпебль фр. мін. піл мі на ссальцедона. 
кпрпйт фр. записник з порядком тинків, 
варпііз, кирніш фр. листва для прикраса над 

вікнами й дверми. 
карб фр. нарт, дзвінка, скісний квадратик 
червоної краски; карб чотирокутник; окре¬ 
ма фігура при танци. 

кйрта лат. лист» листок з намальованими 
значками до гри; мапа; спис страв, 

влртйль фр. ямона між державами або ф&бри» 
кантами для вяаїмної допомоги, 

вартйч, картДч іт. гармати я пул я» наповнена 
малими иу 'ями, кусниками заліза то шо. 

карто ґрйфін гр. наука про рвсонання Й ви¬ 
конування мап; картон лист грубого па¬ 
перу; кяртонгІЯЕ вироби в кантону; карто¬ 
ну вати оправляти в картон; картотека збір¬ 
ка карт. 

вартая фр. 1. мішок на поров; 2. плоска 
шапка з дяпіком. 

вару8^ль[а] фр. крутІлка, їзда довкола на де- 
ревляннх конях. 

впр^н чім. рід матерії; вар^нва обшвпка, 
карниз. 

карцер лат. арешт (у школі). 
кДса іт. скарб, скарбниця, скриня на гроші, 

стан грошей. 
васАпдра від їм. доньки Пріяна, гцо пропо- 

віла кінець Трої людина, що ворожить щось 
злого. 

касДрпя чім. казарма. 
Еас&ціи лат. знесення вищою властю. 

б* 
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кпс6т[к]а фр. скриночка. 
касііно іт. місце товариських сходин, клюб, 
каситерит гр. мін. руда цими. 
касі [є] р іт. скарбник. 
еЛскя, каск[ет], кашкет фр. металеве або 
шкіряне накриття голови (у вояків), шолом, 

каскйда фр. штучний водопад. 
каста есп, різко відділена верства людности, 
цех; звідси кастовий дух напрям відокрем¬ 
люватися від других 1 добиватися окремих 
прав. 

кпстднбти есп. деревляні калаталка, якими 
вибивають такт еспанські танечно ці, бряз¬ 
кітки, брязкало. 

настелин лат. начальник замку; високий 
уряд у давній Польщі; кястсляпія уряд 
кастеляна; пастель замок, твердиня, 

кастет фр. залізний наручник з гострими кін¬ 
цями. 

Еастіци есп. діти Європейців і Местіців. 
кастрат лат. обріяаниіі, скопець, валах, 
каструля чім. кухонна посудя із міди, рондель, 
касувати 1. лат. усувати, зносити, уневаж- 

нювати; 2. іт. приймати гроші до каси, 
катавйсія гр. спів ірмосів на два хори, 
кати діоптричний гр. фгз. позірно побільше¬ 
ний або аменьшениіі. 

катаклізм гр. потоп; переворот, зударення. 
катакомби гр. підземні хідники або печері 
для ХО[)ОНЄННЯ помер'їіих. 

каталектичний вірш лат, неповний вірш без 
одного або двох складів, 

катадідсія гр. иар&ліж. 
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катальбґ гр. спис книжок, реєстр, 
клтйпші мад. суконна куртка; вояцька уні¬ 
форма. 

кдтлпллзма гр. мед. розмягчуючий оклад, 
катапульта лат. метавка. 
катар гр. запалення слюзової болони, нежить, 
катаракт гр. водопад; катаракта більмо на 

оці, полуда. 
кат&стер гт. спис і оцінка маєтку врає в 
можливим доходом задля наложення по¬ 
датку; народній к* спис людиоств по на¬ 
ці он алькости. 

катастрофа гр. нещасливий випадок, нещастя; 
зворотна точка в драмі, кріза. 

катафпль[о]к фр. мари. 
кате ґо радний гр. певний, рішучий; категорія 

відділ, рід, кляса, фах. 
в&тедра гр. столик у школі для вчителя; по¬ 

сада професора у вшцій школі; єпископ¬ 
ська церков. 

кйтер гол. більший весловий човен, байдак, 
катеринка нім. ручний прилад до грання, 
катета гр. примрямка, оба коротші боки пря¬ 
мокутного трикутника. 

катетер гр. мед. прилад, що випускав моч а 
міхура. 

катехбая гр. наука христіянської віри; ка- 
тохнт учитель релігії; квтехіїапс, катехізм 
підручник до науки релігії, з питаннями й 
відповідями. 

катода гр. фіз. відвмниА бігун при електрич¬ 
них батеріях. 
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католик гр. член римської церкви; католи¬ 
цизм римсько-католицька віра; католІкос 
вірменський йрхиєпискогі. 

катбнськпй від гм, римсьпого сенатора Ка- 
топа обрчаНний, непідкупний, 

нятбптика гр. фі.з. відбиття світла, 
кііторга гр. галера; тяжкі роботи. 
катрАга, катрйга тур. шатро, намет. 
кАфар нім. прилад до вбивання палів, бабн, 
кАфель, кАхлн нім. плита а паленої глини. 
кАфІр ар. невірний, не-Магомеданин. 
клфтАн. каптАн ар. верхня одіж, жупан. 
кАцик ам. начальник Індіанського племені; 

сямовладний пан. 
качача есп. танець, 
кянік^т див. пасн. 
кашмір див. пазимір. 
каш та нім. скринка на черенки в друкарні, 
касса. 

кяштАн од м. Ііастана в Азії дерево Ка^ив 
сазіапеа а їдомами овочами, 

кіпптолгіп див. настеляй. 
каюк тур. човен, 
каюта гол. кімната на кораблі. 
квАдране лат. чверть години; квадрант че¬ 
тверта частина обводу кола; квадрАт чо- 
тирокутник; число, помножене через себе, 
піднесене до квадрату; квадратурв пере¬ 
міна в чотирокутник; квалрі^шюм протяг 
4-пх літ. 

квАзі лат, буцім, ніби. 
КпАкрн ан5. протестантська секта в Англії 

й Америці. 
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квалітативний лат. що відноситься до яко- 
сти; кваліфікація означених якости, оцінка; 
уздібненнл; кваліфікуватися надаватися, 

Бвантітатйвний лат. що відноситься до скіль¬ 
ки етн. 

квараитанна див. карантин. 
кварт лат. формат наперу, в чверть великого 
аркуша; кварта ців літри; муз. четверта 
струна; квартал чверть року; частина мі¬ 
ста від вулиці до вулиці; квартет снів або 
м\зика на чотири голоси або інструменти. 

ква[р]тнра фр, хага до винаиму, військовий 
ііосіій, кіш, шиба в вікні, 

кварц нім. мін. рід креміня. 
кварцііде військо лат. поль. у старій Польщі 
військо, що вдержувалося з четвертої ча¬ 
стини доходів королівських маєтків, 

кватерцо г т. на льотерії ви і рання чотирьох 
нуморіїї. 

кисета лат. збирання милостині; квбстія збір 
питань, що відносяться до одної сарани; 
квестор урядовець скарбу в давнім Римі; 
університетський скарбник; квестура каса 
(на університеті, в парламенті), 

квієтизм лат. відданість Богу, байдужість, 
кнінквенія лат. протяг п’яти літ; п’ятилітній 
додаток до платні; квінта муз. п’ятий тон; 
квіитс[)ш> вигранім уси 5-й чисел на льо- 
торії; квінтесенція найліпша сила, екстракт, 
суть річі; квінтет снів або музики на о го¬ 
лосів або інструментів. 

Квіринал колись панська, сьогодні королів¬ 
ська палата на горі цього ж імені в Римі. 



142 квіт[анція| — кесар 

Бвіт[йнц1я] лат. посвідка, розписка; квіту¬ 
вати розплатитися, зложити (уряд), 

кворум лат. коми лот. 
квота лат. грошева сума; квощент число, 

яке одержуємо при діленню двох чисел 
черев себе. 

кедр[йиа] гр. дерево Ріпне сесігиз. 
келії рь, велирь гр. завідуючий монастирським 
майном, ключник. 

кблсп, келеф чім. молот, топір; черепаха. 
кедІх, велІшок ній. церковна чаша, чарка, 
велів гр. мала кімната (для монахів), 
кельнер пін. послугач у гостинний! Або ко¬ 
фейні. 

вбльяя кім. мулярський черпак, 
венґуру див. панхур. 
велвет фр. сильна лямпа з дзеркалом для 

відбивання світла. 
всвоабйсьва епоха гр. ?еол. новий вік землі, 
кентавр гр. міт. кінь з людською головою; 

знізда в громаді лучника, 
кепі ар. вояцька шапка з дашком фр. крою, 
вер фр. червінь, карта з черноним серцем, 
кераміка гр. гон>іарстно« 
керат нін. зубате коло, яке обертають коні, 
щоби вправити машину в рух. 

кератіїт гр. мін. відміна кварцу, роговик, 
цербер лат.~зр. міт. триголовий пес, ідо 

стояв при вході до підземного світа, 
вбрвель чім. росгина Зсапйіх сєгеїоііит Ь. 

трембуля, треибулка. 
керосіш гр. земний олій, ґ&е, 
вбсар гр. царь. 
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кефалії гр. рід риби, лобин, лобань, 
кефір кав. лічниче молоко, 
кгіпер тур. або рум. рід шапки, чано. 
кипот ер. ковчег, скрвнка, на який поставлені 
образи св’ятих, божник, 

впліім тур. диван, ковер. 
кп парії с ер. Сиргеззиз вешрегуігепз. 
пнптлр, кептар рум. короткий півкожушок 
без рукавів. 

кпр«я нім. довгий плащ, 
кирилиця від св. Кирила церковне письмо, 
кнрпііч тур. цегла, 
кит гр. морське звіря Ваіаепа. 
китайка від назви краю Китай рід шовко¬ 

вої матерії. 
кібІтші ар. легкий критий візок; шатро, 
кікс ній. скоблена нота в спіні; схиблениЙ 
удар при грі у білярд; рід гри в карта, 

кіль гол. спідний бальок в кораблі; кільва¬ 
тер слід, що лишається за пливучим ко¬ 
раблем. 

вІльо гр. в з лож. = тисяча; кільо ґ рЛ м = 1000 
грамів; кільоґрамомбтер одиниця праці, по¬ 
трібна до піднесення кільоґрама до висоти 
1 метра; кільометер ® 1000 метрів. 

КІН І* анх. король. 
він[д|жііл тур. довгий обосічний ніж. 
кінематограф гр. прилад, що показує світ¬ 
ляні жині образи; кінетика, кінематика фіз. 
наука про рух. 

він кет див. кенкет. 
кінов&р н.-гр. металь, в якого роблять сишо 
краску, цииобра* 
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кіновІя гр. братський монастир, 
кіоск тур. хатка н юроді; будка для про¬ 
дажі всіляких річей (часопнсей). 

кіот гр. див. ,кивот. 
кір тур. чорна матерія на знак жалоби, 
кірас фр. нагрудник з заліза, панцир; віра*; 
СІ|с]р КІННИЙ вояк. 

кірха нім. протестантська церков, 
кіслар-аґд тур. начальник гарему, 
кісмет ар. доля. 
кіт нім, липка маса до ліплення, 
кітель нім. полотнянка, 
клапан див. кляпа. 
клей но д нім. дорогоцінність, ознаки властл. 
клейстер, вліійстер нім. клій з крохмалю або 
муки, пісна. 

влелсіідра гр. в старовині водний годинник, 
клептоманія гр. хоробливий наклін до кра- 
діжи. 

клср, клир гр. духовенство; клерик духовний; 
у римо-кат. студент духовної академії; кле¬ 
рикал приклонник панов&ння церкви, 

клерк ат. писарь. 
клієнт лат. під чужою опікою; той що від¬ 
дав свою справу адвокатові; сталий по¬ 
купець. 

кліка фр. громада людей, що працює для 
власної Корвети. 

клімакс гр. рвт. степеновання; клімактерич¬ 
ні роки семиліття людського роаиою; у жі¬ 
нок час, коли вже в* появляється м.сячвв. 
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клімат гр. підсоння; клімат ячна стадія місце 
з лагідним кліматом для недужих; кліиа- 
Тольоі'ія наука про підсоння, 

клінік Нілі, ністря. 
клініка гр. ляаарет при університеті, де лі¬ 

чення недуг викладається при постелі хво¬ 
рих. 

кліріиґовий оборот ан$. чековий оборот, 
клістір гр. промивка відходило і кишка, енема. 
клітор гр. анат. еемен, качка. 
кліш[а], кліше фр. металева плита з відбитим 
образом до друкований, 

клооук тур. чернеча намітка, каптур. 
клм> фр. найцікавіща річ (виставки), 
влюб, клуб ат. товариство (для забави) І 
місце його СХОДИН. 

еля яз а лат. затамований збірник вода и го¬ 
рах; кліінаудя застереження, примітка; кляв- 
аура замкнене жипн (монахів), завдання 
тд гострим доглядом гал. 

клавікорд лат. старомодний фортеп’ян; клй* 
віш кістяні плитки, яких удар видобуває 
звуки на фортеи'яні; клавіатура всі мля¬ 
віші разом. 

кляк фр. складаниії капелюх; ялика замов¬ 
лені оплески (клакерів] для акторів, 

клавра кім. спинка, скоба, 
клан гик. рід, пле.м'л у Шкотів, 
клнші, клапан чім. накривка, затичка, 
кларнет іт. рід духового інструменту. 
Еляруиати лат. частити, цідиш; вилсшовати. 
класи, клас лат. нідділ (у школі), стан (ро¬ 

бим ича к.;, ранґа; класик взірцевий ииоь* 
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код фр. збірка умовлених скорочень! особливо 
для телеграфонання. 

кода лат. муз. кінцева частина твору, фінале, 
кодекс лат. рукописи; книжка; нбірка зако¬ 
ні»; кодифікація зібрання законів в одну 
цілість. 

кослукїіцІя лат. спільне виховання хлоп ці о 
і дівчат у школах. 

коефіцієнт лат. мат. сочинник, величина, 
якою треба помножити другу величину, 

козстка фр. мала канапка, 
козир тур. снітна карта, адут; картуз, 
коінцнд опція лат. сплив обставин, 
коїтус лат. полові зносини, 
кокаїна ам. лі каретно з листя ростини кока. 
кокарда фр. відзнака (при капелюсі), зв'язана 
банда. 

кокотерія фр. залицяніса, маніжність; кокет¬ 
ка жінка, що хоче подобатися, маніжницл. 

єбклюш фр. епідемічний кашель у дітей, 
кокбн фр. почк&рка шовкового мотиля, гніздо, 
кокбс порт, рід пальми й її горіх. 
кокбт[к]« фр. жінка легкого поведення, по¬ 

вія. 
кокс аш. [еоакз] пражений камінний вуголь. 
колЄґа лат. товариш; колЄґія збір; товари¬ 

ство, йібране для якоїсь мети; уряд; вища 
школа; всі професори факультету на уні¬ 
верситеті; колегіальний товариський, спіль¬ 
ний; иолЄж фр. [соїі^це] школа, товариство, 
колегія; колЄзкський (асесор) титул уря¬ 
довців у Росії. 
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колбкта лат. ьбірка, складка; колєвтанеа 
збірка виїмків і заміток; колективізм на¬ 
ука про рівність і спільність людських прав 
і масткім; колективний гуртовий, спільний; 
колєктура місце, де продаються білети на 

. льогеріш; колекція вбіука предметів одного 
роду. 

колег фр. рід ковніра. 
колі (фр. Ісоїі ; скриня (з товаром, а посилкою), 
колібрі есп. рід малої птички ІгосЬШиз. 
колнація лат. споріднення, 
коліє рр. [соіііег) дорогоцінний нашийник, 
колізій лат. великий будинок иа ігрища н 
Римі. 

колізія лат. суперечність, сутичка, зударення* 
колдак, ковпак От. клобук. 
колтун, ковтун лат. слабість волосся, 
колчаи тур. сагайдак, 
кол юя иа лат. От. кольона. 
колися фр. иовіз, екіпаж, 
колятор лат. опікун церкви, що м&е право 

набирати священика гал. 
колнціоиуванни лат. ііорівнунания відпису 

в оригіналом. 
кольоа нілі. приклад рушниці, 
кольодій лат. стрільна бавовна, розпущена 

в сірчаному етері; кильоіди фи. тіла, що 
не кристалізуються. 

кольокація лат. спис вірителів у порядку 
илатности; село, поділене між кількох влас¬ 
ників. 

кольоквія лат. [соїіоцшшп] реліґіішиіі спір; 
у у ти ми ієни і' на університеті. 
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кольонйда фр. ряд стовпій; кольбна етпвп; 
рядок письма або друку; спосіб уставлення 
війсь тс а в ряд. 

кольонїабціл лат. заселювання, оеалництво; 
кольоеіст переселенець, осадчий в чужім 
краю; вольбнія рільнича оселя пова гра¬ 
ницями рідного краю; кольопігільпий то¬ 
вар спроваджений з чужих країн, 

вбльор лат. краска; кольорат^ра прикраса 
в виконанню пісні; кольорйст малярь* що 
вмів добре пічбирати краски: кольорйт добре 
зіставлені' краски образу; кольорувати ри¬ 
сунок покривати красками, 

вольбс гр. статуя великих розмірі», великая; 
кольосйльипй неликанськиЙ. 

кольос^й див. колізсй. 
вольпортАжГа] фр. розношення й продаж кни¬ 
жок по вулицях і домах; кольпортбр рОЗ- 
НОЩПК книжок, похатник. 

всіма гр. запинка |\], 
команда фр. приказ у війську; начальство; 
малий відділ; кочаидйнт провідник, началь¬ 
ник; команд Ітове товариство торговельна 
спілка, н якій складають гроші члени, яле 
господарить иньшиЙ, тиха спілка; коман¬ 
дор власник найвищої степені якогось ор¬ 
дену; командувати давати прикази, про¬ 
водити, 

БО масі! дія лат. сполука розкинених ґрунтів 
і такий їх поділ, щоб ґрунт кожного вла¬ 
стителя був разом. 

комбінація лат. зіставлення, сполука ріжних 
річей або понять, обчислюваний, 
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комедія ер. весела театральна штука; уда¬ 
вання; комедіант людина, що [грає комедію 
або в комедії; лукавий, 

комендант фр. командами. 
коментар лат. пояснення, примітка; комен¬ 
тувати поясняти. 

номере фр. пере, комерція торговля, торг, далі 
сн’лточні сходини при їді; комерційний, ко* 
мбрчсський торгов[ельн]ний. 

кочета гр, ви їзда а світляним хвостом, мітла, 
комі фр. [соттіз] торговельний помічник*; 
комівояжер торговельний агент, 

комізм фр. відтінок сміигного в чім небудь. 
бо»Іс лат. і фр. порученнл налагодити якусь 

справу; дати в коміс дати н розпродаж; 
кочісАрь урядопець для деяких доручених 

.справ; комісаріат назва уряду; комісіонер 
служачий комісоного дому, посередництва 
для всіляких справ; комісія рада, яложена 
з урядовців для .завідування справами або 
для розсліду поодиноких справ, 

сом і тат лат. повіт, округа па Угорщині, 
комітйджі провідник балкангьких повстанців, 
комітет фр [сотіїб] рада, вибрнні особи, що 
мають рішити або виконати іцо небудь. 

коміції лат. виборчі вбори у Римлян, 
комічппй фр, смішний, кумедний. 
комбд[а] фр. скриня з полицями її шуфля- 
дами. 

компактний лат. сильний, густий, суцільний, 
щільний, стислий. 

компапїєць фр. козак легко кінного війська 
в XVIII. в.; коми «і ніби, комланйст спіль- 
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комедія ер. весела театральна штука; уда¬ 
вання; комедіант людина, що [грає комедію 
або в комедії; лукавий, 

комендант фр. командами. 
коментар лат. пояснення, примітка; комен¬ 
тувати поясняти. 

номере фр. пере, комерція торговля, торг, далі 
сн’лточні сходини при їді; комерційний, ко* 
мбрчсський торгов[ельн]ний. 

кочета гр, ви їзда а світляним хвостом, мітла, 
комі фр. [соттіз] торговельний помічник*; 
комівояжер торговельний агент, 

комізм фр. відтінок сміигного в чім небудь. 
бо»Іс лат. і фр. порученнл налагодити якусь 

справу; дати в коміс дати н розпродаж; 
кочісАрь урядопець для деяких доручених 

.справ; комісаріат назва уряду; комісіонер 
служачий комісоного дому, посередництва 
для всіляких справ; комісія рада, яложена 
з урядовців для .завідування справами або 
для розсліду поодиноких справ, 

сом і тат лат. повіт, округа па Угорщині, 
комітйджі провідник балкангьких повстанців, 
комітет фр [сотіїб] рада, вибрнні особи, що 
мають рішити або виконати іцо небудь. 

коміції лат. виборчі вбори у Римлян, 
комічппй фр, смішний, кумедний. 
комбд[а] фр. скриня з полицями її шуфля- 
дами. 

компактний лат. сильний, густий, суцільний, 
щільний, стислий. 

компапїєць фр. козак легко кінного війська 
в XVIII. в.; коми «і ніби, комланйст спіль- 



компас — компроміс 151 

ник; компанія гурт, товариство; торговель¬ 
на спілка; відділ пінська. 

Ебипбс фр. сонішний годинник; прилад а 
магнетон, що показує стороно світа, 

компатріот фр. земляк. 
ВОмпендІя лат. підручник. 
Бомпетбпт(ний) лат. пршіалежний; знавець 
рішата якусь справу; компетенція про на¬ 
лежність, уионнонажнення, обсяг ділання. 

компіляція лат. праця, зложена 8 чужих 
праць. 

&омпл£бс(Ія] лат. цілість; будова (тіла), ста¬ 
тура; комші£[к]т число осіб, потрібне до 
залагодження справи, кворум; повна збір¬ 
ка чого небудь; комплексний цілий, пов¬ 
ний; компдг[к]тув;іти доповнювати, 

комплікація лат. замотаннн (справи), утруд¬ 
нення. 

комплімент лат. підле сне слово, 
компльот фр. ямо в а. 
композиція лат. уложення, уклад (образу); 
музичний твір; мішанина металю; підробле¬ 
ний камінь; компоніст або комяовіітор у- 
клаччик музичного твору, 

компост лат. гноївка із штучних навозів. 
компот фр. овочі, варені з цукром, узвар, 
компрес фр. змочене полотно, яке приклада¬ 

ється на боляче місце; компресор прилад 
до стискання; компрІмувити стискати, 

компроміс фр. з лат. вааїмна умова між дво¬ 
ма сторонами дорогою уступок; пристосо¬ 
ваний до обставин; комнромітАція вмішаная 
в погану справу, осшішоиия. 
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конвульсія лат. корчі, перелоги, 
конґсстіл лат. на плин крони, 
хоиґльомерат лат. мін, зліпка, мішанина 
куснів каміння. 

конґреґація лат. збори (ев’ящеників), виділ 
кардиналів у Римі, 

Бопґрес лат. з’їзд нолодарін або представив- 
кін для 'рішення політичних опран; взагалі 
з’їзд; державна рада (н Америці), 

вбиґруа лат. найнищвй дохід са’ященнка; 
кояґруелція згідність. 

сондак гр. коротка церковна пісня в честь 
якогось празника. 

тохідензатор лат. прилад до згущування (па¬ 
ри); кондензацІя згущення. 

кондиція лат. умова, услів’я. 
вондітор фр. цуиорник, пекар; вондіторська 
цукорня. 

бондолонцін лат. аалва співчуття, 
кондом інія лат. спільне володіння, 
кондотібрії іт. начальники наемних військ 

в Італії в 14-16 ст. 
конду!т[їі] фр. поведеннл. 
кондуктор лат. провідник; залізничні! слу¬ 
жачий; фіз. прилад до громадження елск- 
трвчности. 

консктура лат. міркованнн, оперте на прин¬ 
цом одібности, 

вонзуль див. консул. 
Боціфгрн лат. шпилькові дерева, 
комічний гр. стіжкуватий, шпичастий, 
конклаві я лат. виключення, в вол ід, висно¬ 
вок. 
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блики; б’юро консули; кбнсул[ь] наВнлщиВ 
урядовець у Римлян яа часів республіки 
у Франції між рр. 1800 і 1805 ва проводу 
Наполеон а; представник чужої де1 жянї 
для опіки над торговельними справами 
своїх земляків; консульта в Еспанії дер* 
жапна рада'; консультація порада (лікар* 
ська). 

консумбнт лат. споживннк; вонсумпційниі 
споживний; консумпція споживання. 

контАкт лат, зіткнення, зв’язь. 
контамінація лат. сполука всіляких частин, 
контекст лат. «в’язок, зіставлення. 
еонтємплііція лат. роздумування (над релі* 

ґійними справами), 
контенанс фр. смілість, певність. 
контспт[ний] фр. вдоволений, 
контерфект фр. портрет, 
контіїтґспт лат. скількість (війська). 
контінАпт лат. стала земля, суходіл; копті* 
лептальннй приналежниЙ до контіненту, 
сухопутній. 

шштінуАція лат. продовження, 
конто гт. рахунок; на конто (А соп{о| на ра¬ 
хунок; контора (купецька) канцелярія; кон* 
торйст служачий в конторі, 

контрабанда фр. тайний ввіз товарів, пачко* 
нання; контрабандііст пачкар. 

контрабас гт. великий бас, в оркестрі; ок¬ 
тава, басистий. 

контрагент лат. людина, що робить умову, 
контрадикція лат. суперечність, 
контрадмір&л фр генерал воєнної фльоти. 
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контракт лат. угода, умова на письмі; кон¬ 
тракти великі ярмарки, на яких ползго¬ 
джуються всілякі справи, 

контральт іт. муз. дуже низький жіночий 
голос. 

контрамарка фр. контрольний білет,ретурка. 
контри пункт лат, наука поправного компо- 

іюнання музичних тнорін. 
контрасиґпувато лат. дати підпись на ствер¬ 
дження другого підпису, 

контраст фр. протилежність. 
болт рито її іт. дуже низький тон, лизне ба¬ 

сового 0. 
кодтр[о]данс фр, танець двох пар на пере¬ 
міну. 

контрафакція лат. недозволенні! передрук, 
контрибуція лат. податок наложений на 
підбиту людність, воєнне відшкодований, 
окуй. 

контрміна фр. підкопи обложених для зни¬ 
щення мін, постаиленвх ворогом, 

контро версія лат. спір, суперечка, спротив. 
контрбля, контроль фр, з лат. перевірка, до¬ 

гляд; контрольбр провірник. 
контрреволюція лат. революція проти ре¬ 

волюції. 
контузія лат. стовчення. 
контумйція лат. карантин. 
контур фр. начерк, рисунок у головних лі¬ 

ніях, профіль. 
кбнтуш тур. старо польський стрій, 
кбнуе лат. жвом. стіжок. 
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конфедерація лат. союз держав; у давній 
Польщі вмова шляхти. 

конфе(к]ти, конфет іт. смажені овочі в цукрі, 
іду корки. 

конфекція лат. виріб на продаж, готова о- 
діж, склад одіннн. 

конференція лат. нарада. 
конфесіоннл лат. сповідальниця; конфесія 

віроісиовіданнн, віра; конфесіоналізм згід¬ 
ність із пануючою релігією. 

конфетті іт. ріжнобарнні паперці, якими об¬ 
кидаються при забаві. 

конфіґурація лат. уложення частей в одну 
цілість. 

конфідент[нпй] фр. з лат. довірений чоловік. 
конфірмація лат. ствердження; у протестан¬ 
тів миропомазання. 

конфіскувати лат. забирати в користь дер* 
ж.ікної каси; заборонити друкувати. 

конфітурп фр. ягоди або овочі, смажені в 
цукрі, 

конфлікт лат. спір, противенство. 
конфронтація лат. доочне переслуханая дл* 

справдження зізнань. 
конфузитися фр. збентежитися, соромитися; 
вонфузія заміщення, засоромлення. 

кбнха лат. черепаха. 
концедувати лат. Йти на руку, позволити. 
концентрація лат. збирання в одну, осередку 

точку, згущення; сполучу ванни сил; бон* 
центричний о спільнім осередку. 
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концепіст лат. титул молодшого урядовця; 
концепт, концепція помисл, начерк; дотеп, 

концерт лат. музична виставка; вонцертб- 
внй муз. гарний. 

концесія лат. призвід державних властей 
ні отнорения підприємства, 

вонцішувлтн лат, обдумувати, укладати; коп- 
цклієнт гал. адвокатський практикант, 

конціль лат. збори; церковний собор, 
вопшахти ним. тайні переговори й умови. 
Еоц’юґація лат. грам. відміна дієслова, 
кон'юнктура лат. оборот обставин, вигляди; 
кон’юнкція грам. ал^чник; стріча двох звізд 
або планет під одним знаком. 

коп не фр. горіяка з явна* 

кооператор лат. помічник; людина, що ши¬ 
рить гадки про спільництво; кооперація 
спільництво, закладання товариських спі¬ 
лок, спільна праця. 

кооптація лат. доповнення, покликання в 
члени. 

координація лат. підпорядкований, 
вопервас нш. вітріоль. 
волій лат. відпис, вірно відмальований об¬ 
раз; піка; списа. 

копула лат. баня; копулйція щеплення, 
корйлі гр. скаменілі дімкн дрібних морських 

сотворшь; прикраси із цього; корал Іти ска¬ 
менілі коралеві звірята. 

Коран ар. сн'дте письмо Магомедан, 
ворв6т[а] фр, невеликий, скорий воєнний ко¬ 
рабель 
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корл[р-ляс] гш. мисливський ніж. 
кордобйн, кордовая од есп. м. Кордова кіз* 
лона шкура, сафіпн. 

кордон фр. ряд військових сто рожен, роз¬ 
ети нлєних в сднІй лінії близько себе; гра¬ 
ниця держави. 

коректа, коректура лат. спранлювання дру¬ 
карських помилок; коректний поправний, 
без закиду; коректор справлнючий друкар¬ 
ські помилки коректувати справляти по¬ 
милки. 

корелятивний лат. зглядний, залежний від 
другого. 

корепетйтор лат. домашній вчитель, 
кореспондент лат. той, що веде переписну, 
писарь; дописувач до газет; кореспондент* 
ка гал. почтова переписна карточка; ко¬ 
респонденція переписна, допись. 

корзо іт. гарна й людна вулиця (в Італії); 
весняна гулянка по вулицях, 

коридор, коритар фр. хідник, сіни, 
корифей гр. н гр. Х‘»рі пронідник співу; вза- 

галі провідник, голова (партії), 
корячая книга ц.-слав. номоканон. 
корнбт фр. 1. хорунжий, наіїнизчий офіцер¬ 

ський титул у кавалерії; 2. монаший чепець; 
В. мата труба. 

корнішон фр. огірочок, мочений в оцті, 
корок лат. затичка із коркового дерева, 
корона лат. вінець, який вбирають володарі 
при вступи єнню на престіл, цебто при ко¬ 
ронації; назва монет у ріжних краях; ча¬ 
стина цвіту; вершок дерева й ауба. 
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корпорація лат. стоваришення, об'єднане 
спільною ці’їлю, цех. 

корпулбпгний лат. грубий, товстий; корпус 
тіло; загал; відділ війська, зложений 1а 
кількох динілііі; військова школа; рід Дру¬ 
карських черенок 

корі референт лат. другий референт тої са¬ 
мої сі і рани. 

корсаж, корсет, корсет фр. жіночий станнк, 
шнурівка. 

корсар іт. морський розбійник, ушкал, 
кортедж фр, свита, почот, дружина, 
коргеліі всп. збори станін в Ео.аоіі і Порту- 

ґал ії 
корунд лат. з інд. дорогий мінерал, най- 

тнердшиіі після діймонта, окис алюмінію, 
корупцін лат. цідкуистно, зіпсуття. 
косі ну с лат. мат. сінус доаовннючого кута 

в тригонометрії. 
косметики гр. штука пі і дер жувати красу люд¬ 
ського тіла. 

еоснЬінііА гр. світовий; космоґбнія наука 
про новсі’нння світа; космодьоґя наука про 
світ; космополіт людина, іцо вважає цілий 
світ своєю ііггчиною, рінноду'іінни в націо¬ 
нальних справах; космос світ; кослюфізяка 
наука про прана ьсесніта 

іостел пол. з лат. римо-католнцька церков. 
Іостшн фр. одіж, ст,іін (народній), убрання, 
ют фр. ієо&. міра висоти, гора, 
огііра шага, завіса з тяжкої матерії над 
дверми, вікнами або ліжком, юрта. 
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котедж аш. [соНа^е] сільський дімок, віля. 
котерія фр. кліка. 
КотилІон фр. танець в всілякими фігурами, 
котірувятя фр. офіціально означати біржеву 

вартість процентних паперів. 
котлйт фр. жарене м'ясо, 
котурни гр. чоботи на високих вап'яткаї, 
яких уживали грецькі актори підчас ви* 
ставки; високий стиль, 

кофе ар. наииток із палених І вмелених ве- 
рен капового дерена [СоІІеа агаЬіса]; бо* 

фсбня дім, куди сходиться люде НИТИ КО'{>Є 
іі читати часописі; кофеін[а] шкідливий 

сок, що міститься в зернятах і листю до 
фен ного дерева, 

кофта шв. юпка, 
коц нім. дека. 
коч мад. рід коляси. 
кошені ля фр. комаха Сосиз, в якої робляг 

червону краску, чернець. 
вошердий евр. дозволений релігійними прг 
мисами до їди, чистий, 

крааль гол. гогентотське село в Африці* 
краб аш. морський рак* 
краватка фр. гем. галстук, 
крайцар нім. ст.іриЙ австрійський гріш вау 

тости 2 сотиків. 
крамола ц.-слав, вмова, зрада, бунт. 
крам лл ховати нім. вигладжувати, чесати вд 

вну. 
кран нім- підвага, журамель; краи[т] чіл. 
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враніольбґія гр. наука про людський череп; 
краніометрія наука про по міри людського 
черепа. 

кран нім. марена; червона краска а корінл 
маруля (КиЬіа ііпсіогит Ь.). 

крас нім. [Кагзі] ваннові горя, 
крита нім, див. їрама. 
кратер гр. гирло вулькана. 
крах нім. велика знижка курсу цінних па¬ 
перів. 

креатура лат. досл. сотворіння; людина, що 
вислугуєтьси другим; крсііція витвір люд¬ 
ської уяни й думки. 

крадене фр. стіл або шафа, де переховується 
накриття й деякі річі Й націнки, буфет. 

кредит лат. дов рря до довжкика, що випла¬ 
тять донг; позичка, борг; кредитна повно- 
власна грамота посла; кредитова каса по¬ 
вії ч нова каса; кредитор віритель; кредиту¬ 
вати позичати, боргувати, 

врбдо лат. символ віри; політичні й релі¬ 
гійні переконання. 

Крез гр. багатий король Лідії, звідси дуже 
багатий чоловік. 

крейда нім. вапяюк, опока; білиця. 
крейсер ній. воєнний корабель, кружляк. 
крем 1 .лат. хем. первень з групи мєтальоідів; 

2. фр. їда із сметани, яєць, цукру й коріння; 
рід горівки; масть на тіло. 

ірематбрія лат. піч для паленая трупів, 
креозот гр складова частина диму, дегтю 

і т, д., вживається в дічвицтві. 
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Крейді есп. діти Європейців, уроджені в есп. 
і порт, краях Америки; мішанці. 

креп(а], креііон фр. легка шовкова прозор¬ 
часта матерія. 

кретин фр. дурнуватий; кротадівм умова не¬ 
дуга, ту поумність. 

креуватн лат. тиоритв. 
крешендо іт. муз. чим раз сильніще. 
крилос гр. місце хору в церкві, 
жрнмінйл лат. тюрма, арешт; криміналіст 

знавець кримінального цебто карного пра* 
ви5 криміналістика наука про карний за¬ 
кон, карні сирави. 

крин лат. бот. ростина Сгіпит з родини лі 
лій. 

криноліна фр. широка спідниця на обручах 
крипта гр. підземна кімната в церкві; крий- 

тої'ами ростини 8 невиразними полониш 
внарндами; криптоґр&фія тайне письмо;, 
криптон газ, що входить у склад атмосфе¬ 
ри; Криптонім автор, підписаний першим^ 
буквами. 

жрпстал[ь^ кришталь гр. твердий мінерал 
ограничении рівними й правильними ідо 
щинами; кристалізувати укладатися в крт1 
стали; крнстильоґрафія наука про крвст» 
лн, 

жрнтйрІя гр. підстава, міра для якоїсь цупкі 
критик знавець, що оцінює твори письмі 
стна й мистецтва; критика осуд, нау <г 
Оцінка, розбір; поговір; критичний безст 
рониіЙ; язикатий; неневими, тяжкий. 
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крІДА лат. див. конкурс. 
врівя, вріяіс гр. рішення, пере ЛОМОВА хвиля, 

ЛИХА ГОЛИНА, перелом, 
крікет, крокет анх. рід вабкіш в пилку, 
крокіс* крокіш гр. дот, роствна СагіЬашив 

Іїпсіогіия, шафран. 
кроводйл[ь1 гр. зоол. рід великої ящірки, по* 
критої грубою лускою, 

кротон гр. росина Огоіоп, в якої листя й 
сімени роблять олій, уживаний як краска 
й лікпрство, 

вружі'Днок кім, халг.рія. 
вруайля порт. порт, та бр. болота й срібна 
- монета вартосте 1 кярб. 
крустяп*ї лат. зоол. скоруп’яки. 
крупифікс лат. образ Христа на хресті. 
Есаптйпя гр. жінка Оократа, шо мала бути 
дуже сварлива; звідси лиха жінка, яая. 

хспльоі*рбфія гр. пруковання деревлянимн 
буквами, дереворит, 

ктігтор гр. основним, фондатор; титар, 
куп фтор а фр. фризу ра. 
куб лат. шестиетїнник; третя степень даної 

величини; індіхо. 
к^бя від острова Куба відміна шкуряннх 
ииґар. 

ктббн рум, вяятка. хабар. 
кубатура лат., обчислювання об’єму тіла, 
куб*ба есп. лікареька ростина 8ірег сиЬеЬа. 
кубічний лат. шестистінний. 
куболк ніч. одяг, сюртук; бідняга. 
иувир[т] фр. нахрвття або харч ва одну осо* 
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куґлйр чім. штукар, мантій, 
куґуар бр. американський лов. 
к^анн, куабн фр. сеотрїнок, братапок. 
к^кла тур. лялька; почпарка, подушка, 
кулінарний фр. приналежниВ до кухарської 
штуки, 

к^лі інд. китайський варІбник. 
куліси фр. бічні стіни театральної сцени, де¬ 
корації. 

вулгінтний ^гладкий, 
кульмінація лат. найвища точка, вершок, 
вульоари фр. ГсоиІоіг] коридори попри валю 

засідань парламенту або сойму. 
культ лат. кідданання чести; віросповідні 

справи; культивувати управляти, годувати, 
плекати; культура управа, годівля; побут, 
стан просвіти; культурппй дотикаючиї 
культури; просвічений; культ^гртреі*ер Іран. 
СІвач культури, 

вучйр ц.-слав. ідол, вівтар, 
кумис монї. напиток з кобилячого молока. 
вумулйція лат. громадження в одно місце, 
кунербль ростинне масло. 
вунктбтор лат. нерішучий, повільний, обе 
режний. 

кунштик чім. рисунок, малюнок, 
купб фр. [соирб] переділка в залізниці. 
БупІло лат. бог любояи. 
куплйт фр [соирібі] строфа; весела пісня а 

тим самим закінченням. 
купбн фр. [сойроп] відтинок; посвідка нос 
давня акції; відтинок при цінних папера 
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клітор ан$. тірІЇушон. 
куприт лат. мін. оквсок міда, 
кураж фр. відвяга. 
курАнт фр. оборотонпй гріш; пісня годинника, 

тип гран. 
курАрп ам. рід отруї. 
курлт лат, ґвійськов«й) гв’я'нрник; ктрптАля 
правна опіка. над хворою або марнотратною 
людиною; куратор ттоявнпй опікун; шкіль¬ 
ний Інспектор; курптбрія опіка; опікунка 
вдасть. 

курії дія лат. лікування, лічення, 
курАнда лат. обіжник. 
курІАр фр. скорніі пїсляиець; скорий поїяд. 
куріоз фр. щось невидане, надзвичайне, ди¬ 

вовижа. 
курія лат. поділ римського люду на кдясн; 
місце, де вбиралися мурії; в римські її цер¬ 
кві уряд, то рішає про всі справи церква; 
виборчий поділ людности на кляси. 

курбрт пім. води, купелі. 
курс лат. біг, хіт; дорога, напрям дороги; 
обігова ціна гроша або цінного паперу; 
піврічна наука по школах; піврічний ви¬ 
клад предмету; к^рсп сталі виклади; кур* 
сіїрГяі похилий друк, похожий на письмо; 
курсітвний похило писаний або друкова¬ 
ним; курсист слухач курсів; курсор післа- 
вець; курсувати бути в обігу; відбувати 
дорогу. 

вуртАж фр. плата посередникові пги довер¬ 
шенню торговельної умови, факторне. 
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КуртивАня фр. легка жінка, 
куртйна фр, театральна ааніга, 
куртуавія фр. надави чайна ввічливість, 
к^рфірст нім. ежктор. 
кустос лат. аарядчик п&учних збірок, уря* 
донець бібііотоки, 

В^тАс тур. китиця, 
кутер аш. скорий човен, 
кут^хтп монї. духовний голова Монголів, 
пуфа нім. велика бочка; к^фср скриня (на 
річі). 

кухмїстр нім. кухарь; вухта послугач прі 
кухні. 

к^чер мос. 9 нім. яіяник. 
кушетка, фр. малий динан до лежання. 

л. 
лавр лат. деревце Ьаигиз лоЬПіз. 
лАвра ер. першорядний монастир. 
лдвреАт лат. укінчаниЙ, нагороджений від* 

внакою; лаврп слина. 
ЯЯлАн гр. рід ка їила. 
ляв^р ар. блакит, синя краска (неба). 
дпвАй, льокай фр. послугач. 
дпчпАдва гр. снітильник. 
лптгіна лат. латинські мова; лятипіям зво¬ 
рот або слово 8 лат. мови; лятиніауяаті 
латин|щ]ити: латиніст знамень лат. мови я 
письменства; латидпик [римо]католик лч 
тинського обряду. 

дДтеру латря нім. зал, сяженц сиг 



левенепь — легалізувати 169 

левАнАць тур. парубок, козак, 
левкбя гр. ростим* МаНЬіоІІа іпсапа. 
леґінь маЬ. гг/ц. парубок. 
л£йбпк піп. кямІяелька. 
лсйетровіій див. реєстровий. 
лелія гр. роетина Ьіііигп сапдійит, крин. 
л6нпиб ній. власник землі на леннім праві, 

васаль; л£нно політичний 4 середновІчний 
устрій, по якому володар надавав лицарям 
землю й вимагав за те передусім воєнних 
послуг. 

лАнта лат. через мосп. бинда, стяжка, 
лепта гр. старогрецький гріш; даток, 
лбва фр. завитка, вяятка. 
Лєвапта іт. Схід, Мала Азія; лев&нтйна глад¬ 
ка шовкова матерія, 

леиатіїпа лат. див. енема. 
левечо гарячий вітер в Еспапїї. 
левіргіт с.вр. жидівський звичай, іцо з вдовою 
по браті му сій женитися молодший брат. 

Левіт евр. потомок покоління Лові, що мало 
повнити службу в церкві; одна з Мойсе¬ 
евих книг. 

левіятзін евр. каяочна риба, про яку вгаду¬ 
ється в книзі Ионя. 

лсвконАтія, левкодитбза, лєвкбмія гр. блідниг- 
ця; лейкоцит лілкомина, білі тільця в крові, 
лєвцііт мін. білий гранат, 

легалізувати лат. справджувати правдивість 
иі'пису або перекладу; леґлльнпй пран¬ 
ий П, законний; леґгіт запігцчиня, посол; пап¬ 
ський уповноважений; лєґйто муз. сполу- 
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чуюча один тон в другим; деґііціа посоль- 
стно, 

лєґспда лат. релігійне оповідання в життя 
си’ятих, переказ про чудесну подію; леґен- 
л&рпнв кнЗОННИЙ. 

лєГіон лат. римський полк; неозначене чи¬ 
сло; лєґіоїшр або леґіоніст нояк легіону; 
член фр. леґїї, властитель такого ж ордену; 
член ніііська 8 добровольцій, 

леїЧсліітор лат. праноданець; леїіслят^ра 
власті», (цо має прано нплакати закони, 

легітимація лат. докав тожсамости, понно- 
влагть; легітимізм прано ді.іиченни воло¬ 
дарів по старшині; легітиміст приклонннк 
законної династії (Бурбонів у Франції) 

леГумІо лат. білковина; леґуміна мучні стра¬ 
ви, що полаються при кінці обіду. 

леГуап ам. рід ящірки. 
л4ді аш. [Іабу] пані, жінка а вищих верстов 

в Англії. 
леї рун. лев, румунська монета. 
пєкшікпГрііфІл гр. сл о карст но; лєкспкольбГіа 

наука про походження й значіння слів; 
лексикон слонарь; енцикльопедія. 

яІБТнва лат. ноші в накриттям, крісло до 
ношення. 

^ктор лат. читач; учитель новїщих мов на 
університеті; лектора читання; книжка до 
мита ня; лекція никлид, наука, завдання, 

і «в мура лат. зоол. мвл пінки, 
бито іт. муз. звільна, поволі, 
даті аш [ІипсЬ] друг» снідання. 



леопард — ліґа 171 

лєопй.рл лат. звіря в родини котів, 
лбпра ер, мед. проказа, 
лес нім. суглинок. 
лесбійська любов гр, неприродна любов між 
двома жінками. 

Лйта гр, ріка в підземнім світі, від якої води 
забувалося все аемгьке, звідси забуття, 

лвт&рґ гр. хоробливий сон, позірна смерть; 
безцільність. 

лимйп тур. болоткисте й широке устя рі- 
ки. 

аііства нім. лата, рубець, 
щітку п нім. могорич. 
ПІ кит. мідяна монета Й міра довжини [около 

7а клм.]. 
іІбДція лат. у старанних Римлян виливання 
вина в жертву богам; ніятика. 

ні б еля лат. водна вага; зоол, русалка. 
іібсрал[ьнї?й| лат. вільнодумний, поступовий; 
лібералізм вільнодумство, змагання до сво¬ 
боди й зрівняння станін. 

ііб^рія, ліврея фр. окрема одіж для служби. 
іІбортйн лат. у Римлян освободжений не¬ 
вільник; фр. розпусник, 

гібра лат. аптокарська вага; 24 листів па¬ 
перу. 

ИбрАцІя лат. відхилювання (місяця), 
ібретто іт. слона до опери або оперетки, 
івяр лат. прилад до підношення тягарів або 
до переливання течій. 

І варант нім. доставець. 
(і*а фр. товариство, союз, спілка. 
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ЛІґат^ра лат. мед. перев'язка для затамо- 
рання кропи; хем. домішка мідіт до золота 
І 'рібла* муз. влука нот; подвійна буква, 

літ'еїт лат. відміна брунатного вугілля, 
лідер ат. [Іеабег] провідник партії, 
лідїгт лат. мін. нробняй камінь, чорна від¬ 
міна кварцу. 

лі до іт. морське побережжя, 
лізбль гр. дезинфекційно теч. 
ліквідація лат. останні рахунки перед роз¬ 

в'язанням підприємства, 
лікер фр. солодка горівка. 
ліктори лат. судова служба в старім Римі 
ліліпути карлики казочної землі в оповідання 
Свіфта „Подорож Ґулівера"; взагалі малі 
люде. 

лілія див. лелія. 
ліля есп. ясносиня краска, 
лімб лат. у мїрничпх приладах обвід кола, 
поділений на степені, 

лімба чім. рід ялиці. 
лІмоийдГа] іт. холодячий напиток з нодв 
цитринового соку 8 цукру; лі нони рід ці 
трин. 

лімоніт гр. мін. руда заліза, велів овець, мін 
чп ринець. 

лімфа лат. кров без червоних тілець; ш- 
сока. 

лінгвістика лат. наука про мови, порівняні 
явикоднакство. 

лінсгіл лат. прилад до значення простих 
ній; лінійний уставлений в одна рн;:. 
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військо стале військо; лініювати тягнути 
лінії; лІнін однороамірнни геометричний 
твір, що не мив ні ширини, ні грубости, 
тільки довжину; черта; 1/м ц&лл; лінеал; 
ряд; покоління, рід. 

ліиолєй лат. [Ііпоіеиш] груба матерія з юти, 
покрита мішаниною покосту, канчуку і 
спорошкованого корку, 

лінчувати ат. покарати на місці, не чека¬ 
ючи на судовий аасуд. 

ліра 1. іт. іт. срібна монета, вартости 1 фран¬ 
ка; 2. гр. старогрецький музичний інстру¬ 
мент зі струнами; лірик ліричний поет; 
лірика рід поезії, в якій поет оспівує вла¬ 
сні почування ц думки; ліричний опійний, 
чутливий; лірдпк кобзарь. 

лІста іт. спис, виказ, 
дітаврц ар. муз. кітли, талалбаси. 
літайія гр. покутна молитва в римській цер¬ 

кві, літія; одр. довгий само а <о нудне опо¬ 
відання. 

літера лат. буква; літерйт письменник; лі¬ 
тература письменство, 

літій гр. молитва підчас всеночного. 
лІтоґрафія гр. друковання на кам’яній плиті; 

заведення, в котрім роблять образи або 
друки при помочі літографії; літосфера 
иео$. простір занятий сушею, 

літра фр. міра об'єму, тисячна частина об’є¬ 
му кубічного метра, 

літурГіка гр. наука про церковні обряди; лІ« 
турґія Служба Божа, 

ііф гол. етан в одежі, «танк. 
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ліфт ан$. вінда. 
ліцей гр. вище наукове заведення; гал. рід 
жін чої гімназії. 

ліценція лат. до і віл; лідепціїіт академічній 
титул низче докі Орського, 

ліцитііція лат. иубдична примусова про* 
даж. 

діади есп. довгі пнучі рости на в теплих кра¬ 
ях; діянос південно-американський степ, 

ліяс ані. долішні верстви землі т. вв. морав¬ 
ської формації. 

дбкш[нн]а тур. рід страва, 
лот або лут нім. одна ЗО. або 32, частина 
фунта; 2. лат. грузило, поземомір. 

лоцман нім. провідник кораблів у приставі, 
дуг нім. вода в розпущеною сіллю, 
лудан нім. рід блискучої матерії, 
любисток лат. ростина ЬиЬізіісиш. 
люОрнка лат. відміна гематиту, червона креї- 
да. 

дюзу вати нім. аміняти, заступати, 
люідор фр. стара вол ота монета у Франції вар 

тости 24 франків. 
люка нім. отвір, прогалина, 
люкер фр. поливка в вареного цукру, 
люкраг Явний лат. виски нниіі. 
люк році я лат. рід ростина в солодким до 
ршем, 

люксус лат. ннставність. 
люмн нім. ледащо, обірванець; люмпен про 
летирійт галета. 
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люнатик лат. снонида, людина, що терпить 
на люнатизч, т. «. ходить у сні „до місяця'*, 

люнети фр. далекинид 
Ліона фр. побільшаюче скло, 
дюшін лат, бот. рости на Ьиріпиз Ьігвиїиз, 

верни-сонне. 
люд ус лат. рід недуги, вонк. 
люстри фр. великий свічник, павук, панн- 
кадило. 

люстріідія лат. оглядини, ренізія. 
люстрини фр. блискуча матерій а чесаної 

вонни й бавовни; люстро веркало. 
лютеранство нім. протестантська віра, осно¬ 

вана Лютр м у XVI. ст. 
лютрулити нім. перечитувати (горівку). 
лютувати нім. споювати розтопленим мета¬ 
лом. 

ліофп нім. дуло, цівка рушниці, 
люцерна лат. рід конюшини. 
Люципер лат. 1. рання воря; найстарший 

чорт. 
лнбердаи гол. солена морська риба кабліо. 
лабіринт гр. будинок, а якого тяжко вийти; 

середня частина ока Й уха. 
лабіальний лат. грам, плавний (шелестівки 
л і р). 

лаборант лат, занятиЙ в лабораторії, ц, т. 
в хемічній робітні; старший помічник и ап¬ 
теці. 

лабрадор од півострова Л. мін. рід сірого 
камін я. 

лгіьа іт. розтоплена ма«а, яку викидають 
иулькани. 
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лаванда лат. рости на ЬаУепсІисіиІа $ріса. 
давша нім. обвал снігу й леду, ідо котиться 

а гір. 
лавірувати гол. плисти проти вітру то в один, 

то в другий бік; осторожно виминати не¬ 
безпеку. 

лявн-теїшіс ан*. [Іаигп-іеппіз] забава в пил¬ 
ку. 

лйвфер ній. бігун (шахи). 
ллґер нім. склад; вистомле^пиво; табор, обоз. 
ляГунв іт. озеро, лиман. 
лада нім. сгіл у крамниці; частина ткаць¬ 
кого станка. 

лазарет іт. шпиталь, лікарня, 
лазарбиі, ляцарбні іт, іт. волоцюга^ 
дяйбґішрдія нім. прибійна сторожа волода- 
ра. 

ляйтмотнв нім. провідна мельодія або гадка, 
ліійтнант фр. підпоручик піхоти; у фльоті 
чин рівний капітанському в піхоті. 

і діб лат. особа не-духовна, світська; невче- 
ниіі. 

ляк перс, мішанина живиці з терпентиною, 
вживана до иечатання листів; назва дні та; 
Ліікер фар^а з живиці Й терпентини, покост; 
ляк[ер]онана шкура; лакмус через нім. синя 
краска з ростини Косеііа ііпсюгіа. 

лаконізм гр. зв’язкии спосіб говорення; ла¬ 
конічний короткий і зв'язкам. 

лактеінрі] гр. складова частина молока; лак¬ 
тоне і ер Оив. їамікшомишер, 

дйма і. тт. ти б. мовах будіиської віри; 2. фр. 
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золотом або сріблом ткана матерія! обшив* 
ка; 3, есп. рід перуанських овець, 

лямпа лат. через ним. прилад до свічення; 
л. Данія гірнича лямпа, забезпечена від 
газів. 

лямпарт див. леопард. 
лам нас фр. випуски, нашивка а боку (шта¬ 
нів,), пасма. 

ланиіон фр. лямика з паперовою обслоною, 
уживана до ілюмінований, 

лямувати фр. обшивати краї матерії* 
ландара, ландо мім. рід повозу до подоро¬ 
жі. 

ландвсра мім. краєва оборона в Австрії й 
Німеччині. 

длндґраф нім. титул декотрих давніщих кня¬ 
зів у Німеччині; ландрат повітовий началь¬ 
ник у Німеччині; ландскнехт насміши ні¬ 
мецький салдат у давнішніх часах. 

лйлд(с]тшґ дам. державна рада в Данії, 
ляидтиі нім. сейм; ландшафт краєвид, образ 

з краєвидом; ландштурм загальне опол¬ 
чення. 

ланолін лат. масть іа товщу овечої вовни, 
ланейда фр. пвкругас; лянсів[р] танець на 
чотири пари; ланца,списа; ланцет лікар¬ 
ський ножик, пущадло. 

лапідарний лат. камінний; зв’язний (стиль); 
ліініо т. ви. синій камінь, ааотан сріола, 
яким випилюють рани то що. 

ддисус лат. помилка. 
діірвз лат. машкара; переходова форма в 
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розвитку насікомвх в яйця, 
лярґ[етт]0 іт. муз, знільна. 
Лііри лат. міт. домовики; забрати л. й де* 
нити нииронадитисн а усім. 

лярЬи'ітіс гр. запалення гортанки; ля,>1нҐ0- 
льоГія наука про недуги гортанки и від* 
дахових проводів; лпрініЧ) своїх зеркальце, 
при помочі якою нг.іидається до горла; 
лярінґотомія розрізання гортанка, 

лгїрі-фирі нім. небилиці. 
лііссо есп. аркан. 
латентний лат. скритий, 
днтерильїшй лат, бічний. 
латифундія лат. велика вемельна посілість. 
лафети фр. станок! підстава! на якій спочи¬ 
вав гармата. 

л[ь]ове.іас ані. зальотник, джигун. 
льоґ анї. прилад! *Д° означує скорість плав¬ 

би кораб.ім. 
льоґіірнтии гр. степеневі ниложники! до яках 
треоа підносити дане число, основу! іцобя 
дістати даний результат, сгепень. 

льоґіБіі гр. наука про форми думання; льо- 
гічний ЗГІДНИЙ 3 ЛьШ ІКОіи; льоГІчніеть стис¬ 
лість думання й розумування; льоґоґраф 
літописець; льоГоҐрііф загадка! де ходить 
0 слова або букви; лвоґос слово* 

льбден нім. густа вовняна матерія, 
льоджія іт. галерія. 
льожа фр. перегородка в театрі для к'лькох 

осіб; масонськії л. організація вічному ля* 
ріж і міоцв їх входин. 
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льозунґ пім. гасло. 
льойд ані. товариство обезпечень кораблів, 
льокавт ані. амона підприємців, 
льоваи фр. див. ланей. 
льок.і ліву вати лат, вдержувати в якімсь мі¬ 

сім, не дати дальше поширитися; ЛЬОЕЯЛЬ 
місце, ката; льо кальний міоцен в й; дьокіі- 
тор мешканець, наєяець ката; льекиція по¬ 
міщення, вложеїшн грошей до каси; льо¬ 
хом оО І ля парова машина, що порушує Дру¬ 
гі машини; льокомотлна ааровів. 

льоксодромін гр. лінія, прогинаюча всі полу¬ 
денним и шд однаковим кутом, 

льонбард іт. аасіаиничии дім. 
льора ані. отпорений залізничнії вів. 
льорд ат, титул вищого анґ. дворянства й 
достойників. 

дьорнета фр. далекогляд. 
льос нгм. картка а числом до гри в гроші, 

або иньші предмети, квіток на дьото> льо- 
терію. 

льотос гр. бот, водна ростяна. 
льоильаий фр. чесний, вірний (державі). 

м. 
мавзолей гр. великий надгробний будинок, 
мавританський стиль лат. принесений до 
ввроїш берОеріиським швн.-африканським 
племенем Маврами в 7. і В. ст. но Хр. ви¬ 
значається великим числом луків і колиши* 

иагараджа шипе килаь; вищий титул в Індії. 
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иагдгісти ар. приклонивші віро в Магді, зо¬ 
крема в вгянтянина Магомеда Ахмета, що 
абунту мався Су в а кінцем ІД. ст, її роти Ан¬ 
глії. 

маг о мед ангін ар. приклокник магомеданської 
віри, яку оснував Магомед у 7. ст. но Хр. 

магонь ам. рід дерева. 
шіГ, маґів перс, через гр. мудрець; чорнокни¬ 
жник, ворожбит, звіздочот; дурисвіт. 

маґазня ар. через іт, склад, шпихлір; ве¬ 
лика крамниця. 

маґдебурське право, від м. Махдебурв серед- 
новічне німецьке право. 

маґель чім. прилад до гладження біля, ру- 
бел ь. 

махістер лат. науковий, університетський ти¬ 
тул, низанії від докторату; магістрат міська 
рада; магістратура >ряднича гідність. 

маґічний гр. чарівн[ацьк]иії; маґіа наука про 
чари, чорнокнижство. 

мйі'ма гр. іеохр. плинна матерія. 
маґнат лат. великий пан, дука, вельможа. 
маґн гр. мінеральна основа маґнеаїї, що вжи¬ 

вається до освітлювання [маГнсвШоне сві¬ 
тло], а як порошок у лічндцтиІ. 

иаГнет, маґшт гр. рід заліза, котре має цю 
прикмету, що притягає до себе металі; ма¬ 
гнетизер людина, що вміє викликувати у 
других магнетизм, див. гіпнотизер; магне¬ 
тизм притягаюча магнетна сила; у людей 
ггпшоза, маГнетіїт залізна руда, що сама з 
себе в магнетон; маґнбтаа голка рухома 
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голка, що одним кінцем звертається на пів¬ 
ніч І тому вжинається до показування сто¬ 
рін світа. 

наґніфіцснція лат. титул університетського 
ректора. 

мніУ»т фр. зоол, рід малпи. 
мадАн фр. пані; модистка, повитуха. 
мядбра есп, вино а острова Мадери. 
Зїа донна гт. Богородиця. 
кадри ґЛл гт. короткий дотепнії б вірш, вви- 

пайно п чиюсь честь 
мадяризувати од гм. Мадяра перетягати на 
малярське; мадярбп перекінчик, ренегат. 

маєстат лат. величність, блеск; титул парів 
і королів; маєстатіічний величний, достой¬ 
ний, поважний. 

м аж ор д <5 м фр. див, майордом. 
мажорний фр. муз. в дуровім тоні. 
маздеїзм перс, обожання огня* 
мйаур од пол. п лем ти Мазурів рід танцл; 
мазурка танець у такті а/4. 

мяйлйн тур. плоша. 
майоліка іт. гончарські вироби в ріжнобарв- 
иими прикрасами. 

майонез фр. піна з бито? оливи. 
майор лат. офіцер вите капітана; млйорйт 
право, по якому спадщина переходить тіль¬ 
ки на найстаршого сина; млйордом най¬ 
старший нанво; ний урядовець в давній 
Франції; майоризувати пере голосу пати ви¬ 
користовувати перевагу. 



182 м&йран— малайська раса 

майріін, мпйорйн лат. ростина Оп^аззит 
таіогапа, якої коріня уживається за при* 
праву до страв. 

майстер ніч. мистець; ремісник; мпйстерзін- 
І*£ри середновічні нім. пости й співаки мі- 
вцанлького роду, 

мяейк[п] порт, рід малпи. 
М1ІЕАО фр. рід гри в карти. 
иакаріін я іт. мачаронг тісто, кручене в руркй; 
мякяролізм уживання чужих слів у суміш 
з рідними. 

ипкйтя ар. шовкова матерія в вишиваними 
золотом І сріблом взірцями. 

кпкіявеліам іт. хитре й підступне посту по- 
вання без огляду на способи. 

ійклєр нім. посередник, фактор. 
накрбля фр. моргька риба ЗсотЬег зсотЬгиз* 
іакробібтниа гр. наука про те, що треба ро¬ 
бити, щоби довго жити: МАЕрОКОСм[ОС] все¬ 
світ. 

наксимАЛІстп лат. крайні ліві рос. соц.-ре- 
волюціИної партії; максимальний найбіль¬ 
ший, най і' и ший; мЛксічуч найбільша вели¬ 
чина чи вартість, до якої може що небудь 
дійти. 

і яку ля тура лат. віпсутий або «'ужитий па¬ 
пір, літературна праця без вартосте. 

«пліійсьва ряса мал. смугла раса, що заме¬ 
шкує задні Індії Й острова Індійського оке¬ 
ану. 



м&ліґпа — маяаотир 183 

мяліґня лат. сильна гарячка. 
малм.ізія іт. вино з островів Середземного 
Моря. 

мллііґя есп. солодке есп. вино; рід родзпн- 
кїв. 

мллгірія іт. багоння пропасниця. 
мпляхіт гр. руда міди, темнозеленої краско. 
мЛльва лат. ростина Маїяга. 
мяльнервація лат. крадіж грошей при по¬ 
мочі підроблених рахунків 

мальконтбнт лат. не вдоволений. 
ЬяльтАнськнА кавалер од острова Мальти 
член лицарського ордену св. Івана Єруса¬ 
лимського. 

мальтоза аш. солодкий цукор, то витворю¬ 
ється при робленню пива В горівкн із збіж- 

*'жа Й карто пель. 
іяльтретувати фр. знущатися, зневажати, 
ілльтуаіянізм аш. теорія анґ. економіста 
Мальтуса про конечність штучного обме¬ 
ження приросту людей, 

іамеліок ар. хрвстїянський невільник, вихо¬ 
ваний н іслямі і вжитий до приднірної сул¬ 
танської сторожі; звідси цриклонник кож¬ 
ного правительстна, зрадник, 

іпмбпп від гр. божка багацтва М. гроші, 
і багацтно, розкоші. 
імонт, міімут тат. великий, передпотопо- 
впй слонь. 
пшісткр гр. місце, де прожинають монахн? 
мерці. 
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мані'гін лат. мін. рід металю. 
мандатній сане, високий кит. урядовець; мав* 
дар гінка рід малої помаранчі. 

напдгіт лат. поручення, повновласть; мппдй* 
тор гал. давнісце поліційно-судовий уря* 
донець* 

мйндель кім. чверть копо, 15 штук. 
мандоліна іт. музичний інструмент в чотирма 
метале»ими струнами. 

иандрлґбра гр. бот. переступень. 
маневр фр. зворот, підступ, хитрощі: манбвра 

військові впрани. 
нян£ж фр. уїжджальня. 
мапскіл фр. дерепляна лялька для ужитку 
кравців і малярів; людина без власної волі 

мплбря фр. спосіб виконувати якусь роботу 
ваір; форми поведення в людьми, звичаї 
штучність. 

млніішка іт. нагрудник. 
наніжппй фр. удаваний, пересадний, штучнр 
мані кур фр. плекання рук. 
мянібв бр. рости на, з якої коріня робля 
муку. 

мані пула лат. відділ римського війська; № 
ніпудгіція ручна робота, переведення ям 
їсь справи. 

мяпіфсст лат. публачна відозва до народ, 
маніфестація пухлинний обхід або протеї 

маніхгійцІ прик іонники М шіхі*я в І. стол. і 
Хр., що признавав І тюпання двох бог 
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доброго Й 8ЛОГО. 
мані її лат. [тіпіит] киновар, червець, кар» 
М»ЯИН. 

мАпІя лат. хороблвва пристрасть до чогось 
одного. 

нянкАти див. маншети. 
мйнко іт. брак, недобір, 
мАнші евр. біблійна пожива Жидів на пусти¬ 

ні; солодкий сок деяких ясеневатих дерев. 
иапомАтер гр. прилад до міряння тиснення 

повітря, ґаву або пари. 
мапсАрла фр. кімнатка на пїддатттіу. 
иАлта. мАнтля пін. плащ; мяптіїля есп. мяч- 
тб фр. жіноча накидка; мАятІя аржнєрей- 
ськиб плпщ, керея. 

нпнуАльнпй лат. ручний; ману прбнрія влас¬ 
норучно. 

манускрипт лат. рукопис*; мануфактура ру¬ 
чна робота, промпсл; фабрика сукна, по¬ 
лотна й инчппх тканин. 

ипншАти, манжети фр. тптиина обшивка коло 
рукавів сорочки, рукавчики, брижжі. 

мАпа лат. рисунок землі або її частин, гео¬ 
графічна кярта. 

марабу ар. 1. воол. афр. бусел; 2. магомедан- 
ський пустельник. 

марАам лат. писилення наслідком старости, 
мараскін гт. горінка з далматинських ви¬ 
шень. 

мпрґярАна штучний товщ іа ■вІрияиог 
лою. 



картель — марків 

мДрт'ель ніч. мін. рід землі, мішанина гіпсу 
в глинок», опока. 

мярі'іїп'с лат. ненаписаний або яезадруко- 
ваний край рукописи або книжки. 

марема іт. приморське багно. 
марена ніч. ростииа КиЬгіа іїпсіппіт, а. 
яко? роблять кпаску; також марйна риба 
ВагЬіія Лиуіаііііз. 

їартшйрка фр. фльота; гал. короткий му- 
жеський сюптук; маринувати заправляти 
корінями б оцтом для довшого переховай- 
ня. 

маріонетка фр. рухома кукла; маріонетковий 
театр вертеп. тпппка. 

маріявїти релігійна секта у ГТольщї. тцо м. и, 
не признає папи і деяких католицьких об¬ 
рядів, 

марі А ш фр. гра в карти на дві особи. 
м&ркя нін, иочтовий значок; знак; нїм. гріш, 

вартости пій карб. 
маокйнтпий фр. остро означений, ясний. 
няр|к]і'ріІф ніч. намісник мархіТ: дворянський 
титул по середині між ґрафським і кня¬ 
жим. 

маркер Фр. прислужник при грі (в бїлярд). 
маркст&нкА іт. перекупка в військовому та¬ 

борі. 
маркіз фг>. дворянський титул у Франції, марк¬ 

граф; маркіза 1. жінка або донька маркіза; 
?, рухомий дашок над вікнами або дверми 
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марксйст приклонник нім. теоретика соціа¬ 
лізму Карла Маркса (1818—83), автора .Ка¬ 
піталу*. 

маркувати пім. значити (гру), в і запанувати. 
марнішій дер ній. гірничий ґеометер. 
марчелгід[а] фр. варені овочі на цукрі. 
шірмор лат. мін. валовий у глав, зернистий 
вапняк. 

маргід фр. хворий; мародер вояк, що лиша¬ 
єте я підчас війни позаду війська для гра- 
бонвння. 

иарокін фр виправлена овеча шкура, сафіян. 
марбн іт. Тдомий каштан. 
Марс лат. 1. бог війни; 2. планета; 3. кіш 
на машті. 

мярселЧва фр. від м. Марель у Франції фр. 
революційна пісня а 1792. р., народний 
гимн Французів, 

нарт лат. березень, марець, 
мартирольоі'Ія лат, муки. 
мйрхія чім. пограничні краї давної німець¬ 
кої держане. 

марципйн лат. солодкі присмаки, смажені 
мікдали з цукром. 

марцІйльНий лат. воєвничий. 
наріп фр. похід (війська); музика до походу; 
ні1ршпл[ов] високий надворний і військовий 
уряд; зарядчик; провідник дворянства, сой- 
му; мжрнір^т[а] визначена дорога у війсь* 
ку. 



18* маса — мате 

мАса лат. тіла; велика скількість якоїсь ма¬ 
терії; мішанина, 

мпсйж фр. давлення Н натирання тіла для 
оживлення обігу крони; масажист той, що 
виконує масаж, масує, 

мясгікра фр, Рійка по крони. розбій. рівня, 
млсйвнпй фр, вроблений з повної матерії, 
МІЦНИЙ, ТЯЖКИЙ. 

мАска їт. покрива на лице, личина, мпшкяра; 
відтиск лип я у гіпсі; людина в масні; ма- 
скарйі[а] вабапа, на яку приходять люде я 
масках; маскуватися васлонюватися мас¬ 
кою, удавати. 

масон фр. вільномуляр; масднство організа¬ 
ція людей без огляду на стан народність 
І віру, що вмагяє до уліпшення людства, 
а я окрема до вироблення характеру, 

масохївч од гм. Захера Масоха бичованнд 
задля полової пристрасти. 

мястії к, м Лет ер ній. див. майстер. 
мастйка, н Лет яке гр. живиця з пївл.-евро- 
пнйського мастипсового дерева, товщ. 

мастодбн[т1 гр. передпотоппнвй слон. 
мп[с1пітЛб пін. мір ло, лін!я з поділкою для 
означення, оскільки рисунок збільшено або 
ймєні піено. 

мат 1. гт. прогонна при грі а шаха; безсиль¬ 
ний; 2. гол. підофіцер у фдьоті. 

иЛта іт. плетінка, рогіжка. 
матадор есп. побіл ник у боротьбі з бакам* 

велика, знатна особа. 
к&тс йсп. рід чаю в піед. Америці, 
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математика лат. наука про числа, ділиться 
на а.іь&ібру и геометрію. 

мат[е]рац фр. випханий травою або вояосін- 
ннлі сінник на ліжко. 

матерія лат. все, що істнуо В дається пінна- 
ти нашим нмислам; зміст, предмет; ропа в 
ран; тканина; матерійл знадоби, річ, з якої 
що небудь мав бути вроблене; матеріалі» 
айція воилочення ідеї в конкретних фор¬ 
мах; матеріалізм напрям у фІльосоїрії, який 
учить, що крім матерії нема нічого ні сві¬ 
ті; користолюОність; матеріаліст приклон- 
ник матеріалізму; чоловік, що дбає тільки 
про свої вигоди; матеріальний вроблений 
в матерії, дійсний, дотинаючий маєткових 
справ. 

митника фр. ранній жіночиб кафтаник, 
матовий нім. ясний без полиску, 
матрикула лат. книжка, в яку вписують сту¬ 
дентів університету, (дворянська метрика), 

матриця нім. налита форма ^ черенок і. 
матримоніальний лат. подружній; матріар¬ 
хат такий устрій, в якому жінки мають 
провід у родині; матрона поважна Й ша- 
нована жінка. 

матрос нім. моряк, корабельник» 
натура лат. гал. іспит зрілости в середніх 
школах. 

мйфіа гт. тайне свцилійське товариство, 
махер, махлйр нім. мантій, брехун, фактор, 
маца євр. жидівське печиво на ііасху. 
мач анх, заклад о виграну між двома гра¬ 
чами. 
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мАчта або машт нгм. високий стовп на' ко¬ 
раблі для прикріплення вітрил, 

машина або махіна гр. анарнд, прилад до 
улекшеннл роботи; машинально мимохіть; 
машинерія кілька машин, злучених разом 
для якоїсь ділі; машиніст механік, що об¬ 
слугує машину, 

нашталір нгм. стаєнциЙ. 
маюсклн лат. великі букви» 
меандер гр. від ріки у Фри&ії прикраси іа 

скручених ліній; короткі вірші а рефре¬ 
ном. 

мебсль, ми. мбблі фр. хатні внаряда (столи, 
ліжка). 

иеґаліт гр. великий камінь; меґддьомбнія 
манія великости. 

иеі'ера від ім. гр. богині шалу лиха жінка, 
медаль фр. відзнака з металю з відповідний 
написом або образом; нагорода за заслу¬ 
гу; медал|і|бн дукач. 

меделнн од м. Медіолян порода псів. 
моджІдаків тур. тур. ордер; тур. золота мо¬ 
нета; меджліс парламент у Персії, 

медикамент лат. лік. 
медитйдія лат. розважання, роздумування, 
медицина лат. лічннцтво. 
медІюм лат. у с її ірити стів посередник між 
живими в духами; медіюміам віра в викли¬ 
кування духів. 

медуза од ім. ст.-гр, богині 3£., що поглядом 
перемінювала людей в камінь рід морська і 
ввіряток. 
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меааліднс фр. подружжя а особою ниачого 
стану. 

мезаиін іш, кімната між партером 1 першим 
поверхом. 

мезозойська епоха гр. мол. друга епоха в роз¬ 
витку землі. 

мезокефалія гр. середноголовість. 
мелініт гр. рід вибухової матерії* 
медюрадій лат, поліпшення, поправа ріллі. 
мелісса гр. бот. медунка. 
меланж фр. дисл. мішанина; кофе а поло- 
КОДІ. 

меляиіт гр. мін. рід мінералу; мслялтерііт ні- 
тріоль заліза. 

меланхолійний гр. сумний, вдумчивий; ме¬ 
ланхолія хороблава задума, тяжкий сум. 

мелііса фр. тОмнава теч, що лишається при 
вврооі цукру. 

мельдувати нім. доносити* 
мсльодіійний гр. милозвучний, спів ний; ме* 
дьодіи ряд звуків, що викликують разом 
приємне вражіння, спів; мельодрама рід 
чутливої драми з музикою; мельоманід при¬ 
страсне замилування до музики, 

мельон лат. рід гарбуза. 
Нельпомсна гр. муза трагічної поезії, 
мембрана лат. болонка, плівка, 
меморандум або меморійл лат. пропам’ятне 
письмо вручене для пояснення якоїсь спра¬ 
ви; мемуирн спомини, згадки. 

менйж фр. домашнє господарство; спільний 
харч; ощадність; менааверін звіринець 
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нбдгір пел. великий і високая камінь а пе¬ 
редісторичних часів, 

менср фр. провідник, 
пенал лат. стіл, харч. 
мензура лат. віддалення між борцямв; апте¬ 
карська посада в поділкою до мірними те¬ 
чій; мензуральний одів середнонічний спік 
в докладним відданням тонів і такту, 

мсне-тскель-фйрес хало. зн. почислено, вва¬ 
жено й розділено; осторога перед поганим 
кінцем. 

мені фр. [гпепи] спас страв, 
меиіліт фр. мін. нідмта опалю, 
менінгіти; лат. запалення болони мозку, 
меноніт приклонявк секта Менона Сімена в 

16. сюл., що не признає м. и. присяги, 
хресту дітей і н лі сі. коло і службо, 

менструація лат. місячне, 
ментальний лат. .іуховиії, 
ментоль лат. олій а м’яти, 
ментор лат. вчитель, накинений опікун, 
менует фр. старо-французький танець І му¬ 

зика до нього. 
мер фр, |таіге] начальник громада, посад¬ 

ник, бурмістр. 
мбрґель див. марсель. 
мсрдторґічний лат. дотинаюча Й самої річі 

або змісту справи, річевмй. 
нерідній лат. лінія, що перетинав яемлю 8 

півдня на північ, південний, 
мерінбси есп. вівці з тонкою вовною, 
мерітум лат. основа (справа). 
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меркантилізм лат. господарська система, що 
підшзрае вввозову торгівлю і обмежує вві» 
товарів; мервантйльннй торговельний, ку¬ 
пецький. 

мервур од ім. лат. бога М. 1. планета наЙ- 
блвача від сонця; 2. живе срібло. 

месалІяа від ім. жінки римського кесаря Кла- 
вдія М. розпусниця. 

месмеризм од Ім. д-ра Месмера ввІринний ма¬ 
гнетизм. 

мес[с]1н еор. ожиданий пророк, Христос; мес* 
[с]Іяпііш віра в прихід Месії. 

местІцн есп. діти Європейців і Індія в в есп. 
частині Америки. 

местбао іт. муз. велично, повагом, 
метйболя гр. переставна слів або ввуків. 
■етііль гр. хемічно поодиноке, тяжке й не¬ 
прозоре тіло, що мав своєрідний блеск і в 
добрим провідником тепла У елєктричностн; 
руда, криця; метальоїд хемічно просте тіло, 
що не е металем; металшрґЬі топлення ме¬ 
талів, гамарство. 

метаморфізм гр. хеояь. переміна первісного 
складу скель; метаморфоза переміна, 

мет&мпсихбаа гр. наука про вандрівку душ. 
метатеза гр. переставна (складів у мові), 
метафізика гр. частина фільософії, що зай¬ 
мається надприродніми річами; метафізич¬ 
ний надприродній. 

метафора гр. слово вжите в образовім зна¬ 
чінню. 

метебр гр. падуча лніада; метеорит останки 

7 
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упавшої ввівди на землі; метеорольбіїя на 
ука про явища у ноздусі (погоду та дощ), 

м6т[е]р гр. міра довжини, десяти міліоновв 
частина земського полуденника. 

метиль гр. зложене хемічне тіло, яке в скла 
докою частиною деяких ґазіо. 

нетіс есп. див. месшіци. 
метод [а] гр. означений спосіб (науки); метб* 
дика наука про методи; методисти релі¬ 
гійна анґ. секта, ааложена в 18. ст ; мето* 
діічнвй уложений в означений спосіб, пра¬ 
вильний, постепенниіі. 

метонімія гр рет. заміна Імені, 
метранпаж фр. складач, що приладжує уло- 
жені рядки до друку й надає їм погрібну 
величину та форму, 

метрбса фр. любонннця. 
метрика гр. 1. наука про розмір складів ав« 

звуків; 2. свідоцтво хресту; метричний о-1 
пертий на десяточнім поділі; метродьбі'Ііі 
наука про міри й ваги, 

метрополія див. митрополія. 
Мефісто[фсль] гр. чорт, злий дух у переказ 
про Фанста. 

механізм гр. устрій, внутрішна будова м&іш 
ни; механік знавець або будівничий ш 
шин; механіка наука про рівновагу та ру 
тіл; наука про машини; механічний машв 
новий; без гадки (робота), 

меценат лат. опікун науки і штуки, що я 
жалує на це видатків, 

меццо-содран іт. жіночий голос трохи нш 
чий від сопрана. 
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меч£т[ь] тур. магонеданська св’ятвня. 
мешт тур. легкий черевик без холнвок. 
нгіро гр. пахучий олій; ладан, 
міітра гр. єпископська корона; мвтрополйт 
начальний архивпископ; митрополія ро¬ 
динна земля кольоністіи ; столиця митро¬ 
полита. 

міграція лат. вандрівка. 
міґрснл фр. сильний біль голови, 
мізантропія гр. ненависть до людей. 
міаер[ка] лат, гра без взятки; мівбрняй бід¬ 
ний, слабий, нужденний, 

мікадо яп. титул я панського володаря, 
мікдол, мигдаль гр. дерево Ату£(ІаІи8 із V 
доиим овочем. 

мікро- гр. в тож. малий; мікроби дш. бак¬ 
терії; мікрокосм [ос] малий світ, чоловік; 
мі крон 6 тер прилад до міряння дуже малих 
величин; мікрон Н одна тисячна міліметра; 
мікроскоп побільшаюче скло; мівроскопІй- 
ний дуже малий; мікрофон прилад при 
телефоні, що зміняє пересилані звуки, 

мікстура лат. лік змішаний а кількох ліків. 
нілІ- лат. при мірах (міліграм, мілімбтер) 
означає їх тисячну частину; мІлібн тисяча 
тисяч; міліонер багач, якого майно лічиться 
на міліони. 

мілітаризм лат. військова система, перевага 
війська в державі; мілітарний військовий; 
міліція ополчення, красна оборона, 
шііірл лат. тисяча міліоні». 
іільрейс пор. португальський гріш — тисячна 
частина рейса. 
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міміка гр. вправ лиця, ви вказування почу¬ 
вань і думок рухами лиця; мім ікрі примо- 
ровлення авірят або роотин до окружешц 
прибирання барви й форми окружоння. 

мімоаа лат. ростина, що корчить листки, колі 
їх діткнутися; звідси дуже ніжна людина 

міна лат.-фр. 1. вираз лиця, вигляд; 2, під 
коп, тайник. 

мінарет тур. вежа мошеї. 
мінерал гр. всі складники землі, копалина; 
мінеральний приналежний до мінералів, із 
мінеральними складниками (вода); мінері- 
льбґія наука про мінерали, 

мі не я гр. церковна книжка з молитвами 
піснями на кожний день місяця, 

мінімальний лат. найменьший; мінімум най¬ 
менші а вартість чи частина чогось, 

міністр лат. найвищий державний урядо¬ 
вець, що вавідуе одним відділом управі 
держави, міністерством, 

мінія лат, рід металю; червона фарба; м. 
ніятурд маленький образець на пері'амеиі 
слоневій кости або металю; нініятурнні 
маленький, дрібненький. 

мін[н]еаенґ6рн чім. середновічні нім. поет 
й співаки любови. 

ніпер[овий] фр. сумний, плачливий (тон), 
мінотавр гр. міт. у гр. переказах на нів 
ловік, на пів бик. 

нінз'с лат. мат. знак відіймання [—]; над 
стача, хиба; мінусколь мала буква. 

яІистрель ані. середновічний вамдріпний с 
вак. 
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міц^тя лат. шістьдесята частина години або 
степеня, хвилина, хвиля, 

міольбґія гр. наука ітро м’ясні, 
міопія гр. короткозорість, 
міоцен гр. третя а черги верства землі тре* 

тияної епохи кенозоЙської ери. 
мірабіліт лат. мін. злявберська сіль, 
мірйж фр. привид, марево, 
міріііда гр. десять тисяч; дуже велика спіль¬ 
ність; мІріямбтср 10 клм. 

мірт гр. деренце Мугіиб соттипіє. 
міс ан$. [тЇ98] панна. 
місіон&р лат. проповідник христіянства між 
невірними; місія посольство, завдання; ви¬ 
силка св’ящеників задля повертання невір¬ 
них на хрвстіянство. 

містер ан5. пан. 
містерія лат. у Греків і Римлян тайні релі¬ 

гійні обходи; давні релігійні представлення 
мук і смерти Христа; містика наука про 
надприродні річі; містифікація обдурення 
для жарту, 

містріс ан$. пані. 
місцелянеа лат. [шізсеїіапеа] збірка статтеЙ 

всілякого вмісту, всячина. 
міт гр. переказ про старопоганських богів і 

героїв, вигадка. 
мітель нім. рід більшого друку на 14 пунк¬ 

тів. 
иітйчний гр. кааочний, вигаданий. 
НІТІНҐ ан5, [тееііп^і публичні вбори, віче. 
мітк&ль перс, перкаль. 
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мітольбґія гр. перекази про стариннях богів 
і героїн; наука про народні вірування і 
надприродні сила. 

мІтрп[й]лйза фр. гарматка для картечін. 
мічман ані. перший офіцерський чину фльоті, 
мІіізма гр, заразливі випари, 
мнемоніки гр. наука про поліпшення пам’яти. 
моб аш. тон па, чернь; мобілізація лат. по* 
кликання усіх нечинних вояків до воєнної 
глужби, 

могікішсць остаппій від ім. вимираючого іпд. 
племені в Америці останній свого роду, 

мода лат-фр. праннтии звичай, поведінка; 
модель зразок, (живий) ввір, 

модерато іт. мул. умірісовано, мірно; моде* 
ритор лат. прилад, що уиравильнює руї 
машини; модерація умірконання. 

модернізм лат. напрнм у літературі іі мис* 
тецтні, що розвиває ноні гадки й формі; 
модерний що нідпомідас хвилевому смакові 
й сучасним вимогам, в новім стилю, новії* 
ний; модистки купчиха предметів моди, 
дамська швачка. 

модифікація лат. зміна, влагодження, 
мбдул лат. міра; модулйція лагідний пере 
хід з одної тонанії до другої, иіііпюванні 
голосу в мові відповідно до змісту; ріжно* 
родність; модус спосіб, 

моаяїам від ім. Мойсея жидівська релігія, 
мозаїка гр. образ зложений з малих камінцій 

ріжної краски 
мовдір нгм. ступка; прилад до стріляння, 
мокка ар. араб, кофе. 



мол — моно- 199 

мол іт. камінна гребля при вході до при¬ 
стані. 

молекул фр. дробина, дуже мала частина 
(тіла). 

мблла тур. магомеданськоУ священик І суддя, 
мбдох є ер. у сиріііських племен бог сонця, 

якому приносили людські жертви, 
моліоски лат, зоол. м’якуни, 
моль іт. муз. сумний, міноровиВ тон. 
мольберт чім. малярський станок для о бра* 

аін. 
момент лат. хвиля. 
монада гр. одиниця; зоол. дрібне звірятко 
топаз. 

монарх гр. пануючий володарь держави; мо¬ 
нархіст приклонивк монархічного способу 
правління; монархія держава, в якій на¬ 
чальну вдасть мав монарх, 

монах гр. чернець, 
монета лат. гріш, 
монізм гр. фільософічниВ світогляд, що прий¬ 
має одну під стану буття в противенстві до 
дуалізму. 

монітор лат. воєнний пароплав, 
моно- гр. в злож. одно»; моноґамїя одножен* 

ство; моноґран перші букви імені й на¬ 
звища, зложені разом; монографія наукова 
розвідка на одну тему; монокль фр. скло 
для одного ока; моноліт гр. предмет в од¬ 
ного кяміня; монольоґ розмова в самим со¬ 
бою, сцена або штука, в яків виступає тіль¬ 
ки одна особа; монополь виключне право 
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(на торгівлю); монотеїзм віра в одного Бога; 
монотонний одностайний, нудний; нонофі- 
айти єретики а 5. от., що признавали в 
Христі тільки Божу природу. 

монро[е] від ім. амДжеме а Монро принці п 
„Америка для Американців**, 

монсіньбр фр. [топзеі^пеиг] титул високих 
урядовців і духовників у Франції; Ваша 
Високість. 

монстр&нція лат. посуда для перехованця 
Євхаристії. 

менструальний лат. потворний, нениданий. 
консул есп. див. мусон. 
монтер фр. механік, що монтує, цеб то устав* 
ляє та пускає в рух машину, 

монуибит лат. пам’ятник великих розмірів, 
мопс аш. зооль. порода псів, 
мбра, моаре фр. шовкова матерія а хвилястих 

узором; рід італійської забави, 
моралізувати лат. проповідувати мор&ль* 
вість, цеб то обичайність; мораль наука 
про добрі обияаї й доведення, 

морганатичне подружжя ній. подружжя яле* 
ма панучої родини а особою ниаяого стану, 
що не дає ані жінці, ані дітям права ДО 
титулу Й майна чоловіка. 

морбля фр. рід великих вишень, 
морбна фр. камінні насипи й вали, нанесені 

спадаючим ледівцем. 
мормбни ам. реліґійна секта, що привнав м. і. 
многоженство. 

мортіра фр. рід гармати, мовдір. 
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Морфей лат. бог сну; сон; морфїн[а] отруйна 
складова частина о пікш; морфініст люди¬ 
на, іцо пристрасно й стало вживає морфі¬ 
ни; морфольбїія наука про будову й уклад 
органічних тіл, у грам, слів/ 

москіти соп. зооль. їдкі півд.-афр. комарі. 
иосйяе нім. металь, сплав міді й цинку, 
мотив лат. причина, основна думка; тема, 
мельодія. 

мотор лат. прилад, що порушує що небудь. 
мотто іт. написі., провідна гадка, 
моціон фр. рух. 
м от ся ар. магомеданська св'ятиня. 
мрамор див. мармор. 
муеццІн ар. магомеданин, що скликує в вежі 
мошей на молитву. 

музей гр. місце, присвячене Музам, богиням 
красних штук; співу, поезії, малярства, 
драматичної штуки, астрономії, вимови, і- 
сторії, танців і музики; збірник творів ми¬ 
стецтва або природи; музики штука скла¬ 
дати мельодії з поодиноких звуків, тонів, 

мул лат. мішанець осла й коня, 
мулііти соп. діти білих і Негрів. 
мультиплікатор лат. прилад до копіювання; 
прилад до міряння сили електричного то¬ 
ку. 

мумія перс, забальсамовавйіі труп старанних 
Єгиптян. 

муидаит лат. писарь. 
мундир, мундур фр. одностайна одіж для 

служачих, урядовців, вояків і т. д. 
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мундштук нім. кінець цигарниці або інстру¬ 
менту, що береться до уст; узда, 

муніфіцбнція лат. щедрість, добродійність, 
муніципалізація лат. уділення громаді само¬ 
правства; муніципальний городський; му- 
пі ції пі я місто з власною управою. 

мупІ ці я лат. вояцькі причандали; амуні¬ 
ція. 

мурая перс, татарський князь; пан. 
Мурин лат. чоловік чорної раси, Негр, 
муснптбяь фр. рід французького вина, 
мускул лат. м’ясень, м'яз, 
мускус лат. пахтіло іа мішочків мишки, пи¬ 
жмо. 

муслбм, мослбм, мусульманин ар. правовір¬ 
ний магомеданан. 

муслін, мушлнн інд. через фр. легка тканина, 
мусон фр. перемінний вітер у південній Азії, 
муссак, мусбт тур. прилад до гострення. 
мусувати фр. пінитися, буркотіти. 
мутація лат. переміна голосу у підрост- 
ків. 

нутра ній. порожний валець із вгнутою шру- 
бопою лінією, 

муфта нім. вару кавник, 
муфті ар. мировий суддя. 
мушкет фр. самопал, тяжка рушниця фр. 
мушкетерів у 17. і 18. ет. 

Маніли пін. черепаха, скойка. 
муштардії їм. при прала з оливи й гірчиці. 
муштра нін. військо пі вправи. 



набалдашник — натура 

II. 

абадд&шянк тат. ручка ціпка. 
Абоб ар, намісник н Індії; великий багач. 
Два лат. склепіння, середуща частина ко¬ 
стели. 

гшіґацін лат. або тівтикя гр. наука про 
мореплавбу; навтнчна академія де вчать 
на моряків. 
шдір ар. місце, на якім стоїмо, положене 
прямо лід зенітом. 

шійтнчанва ний. бричка з найтічаішської фа¬ 
брики. 
щінний фр. простодушний, дурненький. 
Пінка, нанвІн кит. гладка тканина жовта¬ 
вої краски. 

іяполєондор фр. золотий гріш з часів Напо¬ 
леон а І, вартости 20 франків. 
аркбза гр. стан одуру; наркотик отуманю¬ 
ючий лік (опіюм, алькоголь). 

іАртн фін. лещети; санки; четверня собак, 
що їх запрягають у такі санчата. 
дрцнз лат. ростина і цвіт ^гсізвиз. 
істурціа лат. огородовиіі циіт Казіигііигп 
і псі і сит. 
чтнвізм лат. у Сполучених Державах півн. 
Америки оборона інтересів місцевих людей 
від емігрантів. 
ятрій лат. метал ь, скла доза частина соли, 
соди; нятр[он] сода. 
Ьтури лат. природа, вдача, прикмет* тіла 
або вдачі, істота; натуралізм НАПАЛМИ. у 
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письменстві, мистецтві й науці представляп 
все як найбільше природно; натуралізуй* 
тиси приймати чуже горожанстио; нату¬ 
раліст природознавець; првклонник нату¬ 
ралізму; натуральной природнай, кцврай 
натурщик модель. 

нДфта гр. земна теч, що служить до свічення 
кии’ячка, ропа; нафталінні] вапалі не тіло 
що витворюється прн виробі світллногі 
газу, 

націоналізація лат. перехід майна на злі¬ 
сність держави; націоналізм змагання ва- 
хов&ти свою народність; націоналіст] на-, 
ціонально свідома людина, що обстоює пра¬ 
ва свого народу; національність народність 
окремі прикмети народу враз з його мояою 
й історією; національний народній (літ» 
ратура, економія); ннвІа народ, народність 

нашатир ор. сіль амоняка, вживана в про¬ 
мислі й лічництві, с&льмілк. 

невральґія гр. біль нервів; неврастенія ослі 
блення нервів; неврІт[1с] запалення нерві 
невроза взагалі нернова недуга; невролв^ 
ґія наука про нерпи; невропатія не 
вінка. 

невтралізація лат. усунення наслідків яке 
будь річі або праці; умова, що забезпеч 
нейтральність якій небудь державі (м 
Швайцарії 1815. р.); невтріільннй безш 
тій ний в спорі, безстороння й; невтрйльніс' 
нейтралітет не в «існування у спір або ній 
між двома суперниками або воюючими. 
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[вґатіів лат. первісний фотографічний обрав 
на склі; неґятіівний від’ємний, відновний; 
неґлція [аа]перечення, відмова. 

Іеґр фр. Шурин. 
іеґліж[о] фр. хатня, рання або нічна одіж. 
іеїЧщіяція лат. умова, ведення переговорів, 
іеґус ан*. титул абісинського короля, 
гедискретпяй фр. що не вміє додержати тай¬ 
ни. 

ісднспоаіідїя лат. недомагання, влиіі настрій, 
іейтральний див. невтральний. 
іеком платний лат. неповний. 
Ьекрольоґ гр. звістка про життя небіщика; 
пек роп (іль цвинтар(ище]. 

іектпр гр. наїшток грецьких богів, що давав 
їм безсмертність; медовий сок. 

іелвґіільний ла?п. неправнии, заборонений 8 
політичних причин, 

Пенсаіі дії гр. міт, богиня справедливости й 
мести. 

яено рольний лат. противний законам моралі, 
зімсутий. 

ібнії лат. похоронні плачі. 
;ео- гр. в злож. ноно*; по о літ час, коли чо¬ 
ловік ужинав гладжених камінних внаря* 
дій; нсольоґізм нове, досі невживане слово; 
яеоплятоніам фільос. школа з 3.—6. ст. по 
Хр., основана на поглядах Плятона і схід- 
ніх містиків; неофіт но вохр віденець, ново- 
навернсний. 

нелотіізм лат. підпирання родичів і свояків 
в одержуванню місць. 
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нептун од ім. лат. дога моря назва планеті, 
що 17 разів більша від землі; поптушії 
погляд, що земля витворилась в морської 
води. 

ябрвн лат. дуже тоненькі м’ясні ниточки в 
людському та звірин йому тілі, які кермр 
ють його рухом і переводять вражіння зов¬ 
нішнього світа до мозку; нервовий, нері* 
[оз]ний првнале живії до нервів, вражлі* 
ний, дражливий. 

Нбро лат. римський царь з 1. ст. по Хр., ві¬ 
домий із жоретокости. 

нетто гт. чиста вага товару без опаковання 
чистий дохід. 

нефрйт гр. твердий зелений або сірий камінь 
нбхта див. нафта. 
не ц есер фр. скриночка або коробка з жіно* 
чини приборами. 

пйжа фр. кімната беа вікон, вглублення > 
стіні, закутина. 

нівеляція фр. зрівнання ґрунту, оцінка річ¬ 
ниці позему; ніво позем, [у]ровень. 

нігілізм лат. світогляд, що старається в» 
усунути; в Росії в 60-их роках 19. ст. со¬ 
ці ял ьний рух проти старих форм життя, 
пізніще загалом протидержавний напрям. 

ніваи[і| тур. турецьке стале військо. 
нікель чім. срібли сто-білий метал ь, витоплю* 

заний з нікеліну. 
иікотян[а] лат. отру я в листках тютюну. 
німб лат. авреоля. 
німфа гр. старогр. пі в богиня, русалка; ніі 
фомйнія ненаситна пристрасть у жінок. 
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нірвана інд. в буддизмі відірваная душі від 
усього земського, спокій душі, 

піт, нют[а] ніли металевий цв’ях, що споює 
два кусні металш. 

нітрогліцерин^] лат. вибухова матерія, яку 
одержується, коли стрільну бавовну роз¬ 
пустити в етері. 

н. н. з лат. пезсіо потеп не знаю назвища, 
замісць назвища. 

нобілітувяти лат. надавати дворянство, 
нов&тор лат. чоловік, що впроваджує нові 
річі або погляди. 

нове ля лат. коротке оповідання, що малює 
тільки одну життєву подію; додаток до 
закона. 

повіці літ лат. час проби й науки в манасти- 
рі. . 

новтурн[о] іт. музичний твір в чутливім і 
сумнім настрою, 

ноль див. нуля. 
ноиііди гр. кочовики. 
номепклятура лат. спис назвищ і Імен; збірка 
назв з обсягу якої небудь науки, 

нбмер див. ну мер. 
номінальний лат. з імені; номінація Імено¬ 

ваний, призначення до якогось уряду, 
номоканон гр. збірка церковних постанов, 
нбна лат. дев'ятий тон у гору від основного; 
нбни п’ятий день кожного місяця в виїм¬ 
ком березня, травня, червня й жовтня, ко¬ 
ли вони припадали на семого; нОній при¬ 
лад до міряння малих величин, 

нонпарель фр. черенки на Ь пунктів. 
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норд нім, північниЦ, горішний вітер, 
ябрма лат. правило, зразок; нормальний 1, 
правильний, зразковий; 2. прямовісний; н. 
школа гал, народив школа, 

ностяльґія ?р. туга за рідним краям, 
нострнфінація лат. признання чужого док* 

торгького титулу й дипльому. 
пбта лат. увага; музичний знак; (купецький) 
рахунок; банковий білет; урядове письмо 
одної держави до другої; н. бене вважай, 
замітка. 

потаблі фр. найвизначніші члени громади або 
держави. 

нотар лат. запри ся жени й урядовець, що ла¬ 
дить умови між принатними особами, 

нотатка лат. замітка, записник; йотація до¬ 
гана; нотифікація повідомлення одної дер¬ 
жави другою про які небудь заходи; ното- 
ріічнай загально ананий, явний, 

ноіібр, повенбер лат. листопад, падолист, 
нуль, нуля лат. знак 0, зеро; ніщо, 
нумер лащ. число; нумерація числення, ліч¬ 

ба; означування ряду предметів числами, 
нумізматика гр. наука про старинні гроші й 
медалі, їх опис. 

нунцій лат. папський посол; нувціятура 
уряд нунція. 

нута лат. знота, мельодїя. 
нутація лат. коливання земської оси під 

впливом притягання сонця й місяця, 
нюта див. ніш. 
нюіінс фр. нідтінь (тої самої краска), неве¬ 
лика ріжниця. 
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о. 
о при числах у горі з правого бону степень 

(4° тепла); % зн• відсоток, 
о аза, оааІс гр. родюча земля серед пустині, 
абдукція лат. огляд пня тіла мерця судово- 
лікарською комісією, 

обеа’лна мос. а тур, зооль, Вігпіа малиа. 
обеліск гр. високий) чотирогр&нниіі, остро 

закінчений стовп з каміни або металю. 
обер- нгм. у злож. старший, нищий над; ©бор- 
ліхт горішна частина війна в окремих рим- 
цях; освітлювання хати через скляну сте¬ 
лю; обсрліійтяянт поручик; обернрокурбр 
старший прокурор сн. синоду; обсрст пол¬ 
ковник. 

об’єкт лат. предмет; об’єктіів скло далеко- 
вида або мікроскопа, звернене в сторону 
предмета, який оглядаємо; об’єктивнаЙ без¬ 
сторонній, річевий. 

обліґація лат. кредитовий папір, виставле¬ 
ний на ствердження довгу. 

облйтя лат. акт, дослівно вписаний в уря¬ 
дові книги. 

оббль гр. старо гр. гріш вартости 4 коп. 
обсерватор лат. глядач; обсерваторія буди¬ 
нок, в якім робляться розслідп неба і авізд; 
обсервація догляд, розслід, помічання, 

обсидіан лат. мін. ісл. агат, 
обскурант лат. ворог просвіти, нападник; 
обскурантизм змагання проти просвіти й 
знання; обскурний поганий, підлий. 
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обструкція лат. недуга жолудка; уживання 
всяких способів для припинення якоїсь 
ухвали. 

обсцбнний фр. безстидний, сороміцький, 
обцас нім. зап'яток, закаблук, 
обценьки нім. кліщі, 
обшлгїґ, обшлбґн нім. вилоги, 
овйльний лат. подовгастий, в виді яйця; 
овйція у Римлян сь’яточне понитанпн; вза¬ 
галі публичне припитання або віддання 
чести. 

оверян лат. бот. чортове ребро, одхасник, 
стоян. 

ода гр. велична пісня. 
одаліска тур. невільниця-красавиця; любка, 

в гаремі султана, 
одекольбн фр. кольонська вода, 
однсея од ім. гр. короля Одіссея довга подо¬ 
рож а перепонами, 

одоптольбґіа гр. мед. наука про зуби, 
одбр лат. немила воня. 
озон гр. відміна кисня. 
окіізія лат. нагода, привід, 
окаріна іт. рід дутого інструменту в глини, 
океан гр. від ім. бога моря 0. велике море; 

океаноґр&фія наука про океани, 
бко, бка тур. вага = В фунтам, 
оковйта з лат. а^иа уііае сильна горшка, 
оксаміт нім. рід матерії, бархат, 
о кс її моря гр. вдатна небилиця, 
оксід гр, окись, сполучення кисня а якимось 
металеи; ржа. 
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бксія гр. надстрочивБ знак у церковно-сла- 
брянських книгах. 

октав лат. вісімковнВ формат книжки; ок¬ 
тава осьмий тон в гору; вісім тонів ґамк; 
н&Бнизчий чоловічий голос; октаґбн ось- 
мвкутник; овтабдер осьмистінник; октбт 
музичний твір на 8 голосів або інструмен¬ 
тів; октоїх ц.-сл. осьмогласнвк. 

©ктруа фр. дозвіл, заведення закону з гори 
без ухвали. 

октгібрь ц.-сл. жовтень. 
окуліст лат, лікарь од очних недуг; окулі¬ 
сток» наука про недуги очей; окудгір[и 
скла на лихі очі; овуляція щеплення, оч 
конання. 

окультизм фр. наука про тайні сили при* 
роди. 

окупація лат. аахоплення, обсадження вій¬ 
ськом. 

окцндент лат. захід; західна Європа. 
одкйпдер лат. деревце Негшт оіеапсіег, 
одіґйрхія гр. панування кількох анатнях і ба¬ 

гатих родин, можновладство. 
одіґоцен гр. $еол. друга а черги верства аеил 
третинної епохи. 

олІмп гр. гора в Тесалії, мешкання богів 
олімпійський спокій надлюдоькви спокій' 
олімпіііда протяг чотирьох літ, час мія 
олімпійськими ігрищами. 

олово, блпю есп. мін. рід плавного металю 
омбромбтер гр. прилад до міряння скількост 

опаду. 
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омеҐ» гр. остання буква грецької азбуки, 
омел лат. віщий знак, ворожба, 
омлбт фр. лєґуміна з яєць, 
омнібус лат. нарита для більше осіб, 
омофор гр. архієрейський иараменник; по- 
кров. 

ішяґр гр. зоол, дикий осел. 
онапІзм гр. само насильство, мастурбація. 
ондуляція лат. фальонання (волосся)* 
Гшикс гр. рід каміня, відміна хольцедону. 
ономіістІБОН гр. елі вник власних імен; 0Н0<* 
матопося наслідування ану кін у природі, 
штоґенія гр. наука про розвиток одиниці; 
онтольоіія на)ка про призначення чоло¬ 
віка,. 
шаль лат. дорогий камінь молочної краски, 
опит сер. ігумен де них лат. монастирів, 
шерп іт музична драма; будинок під оперу, 
шерйтор лат. лікарь, що виконує операцію; 
Операція діланнн; підприємство; краяння 
людського тіла в лічничою метою. 

>пер6т[к]я іт. (мала) опера лекшого змісту. 
шінІя лат. осуд, гад>>а, думка загалу. 
ШІян лат. отруя, що міститься в опікші, 
цеб то в соці незрілих маківок, 
шлаток лат. крохмальний платок (на ліки), 
шозйція лат. опір; противна партія; опо¬ 
нент противник у розмові, 
шортунїзм лат. угодина політика, що при¬ 
стосовується до обставин; опортуніст уго- 
донець. 
іос|с]ум ам. рід американського звіряти. 
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ботик гр. той, хто виробляв 8 продав опти¬ 
чні прилади (окуляри); оптика наука пра 
сві гло, 

оп ти мато лат. багачі знатного роду у Рим¬ 
лян; оптимізм погляд, що все на світі йде 
до кращого; оцінка річей з найкращого 
боку; оптдлііст приклонивк оотимістичного 
світогляду. 

оракул лат. пророчня, ворожба. 
оранґутан мал. мил па РШіесиз заіугиа. 
оранжсрія фр. парник, теплиця до переко¬ 
нування полудневих деревець і ростик 
оранжевий помаранчевий, жовто-червоний 

©рйр гр. діяконська перев’язка на лівому ц.іе 
ну. 

оратор лат. промовець, речник; оратбрі* 
спів релігійного вмісту в супроводі музики 
орпція промова, бесіда. 

орбіта лат. 1. дорога обігу якого небудь не 
бесного тіла; 2. очна ямина. 

брґан гр. прилад, знаряд (голосовий); части 
на тіла, що виконує якусь чинність; уря 
довень; ч&соиись; орґап[в] музичний ду 
ховай інструмент; організатор нпорядчик 
організація устрій, уклад, внутрішня бу 
дова; лучення людей для одної мети в спіл 
ку чи громаду; тонариство; орґапізм устріі 
тіла, уклад; орґанічний живий, живог> 
походження, 

брґія гр. старогрецькі обходи в честь божк 
Бакха; бенкети, розпусні пири, гульня. 

орда тат. татарське плем'я; череда. 



214 орден — орогнозія, орольогія 

Ордбн фр. брацтво; монашки закон; почесна 
відвнака; брдер при кав на письмі; орден, 

ординАрія лат. додаток у вбіжжу службі і 
сільським служачим; ординарний звичай¬ 
ний, дійсний (професор); простий; ординат 
властитель майорату; ординація висвячення 
на св’яіценика; лікарська порада; закон у 
справі поступовання у всіляких справах 
(виборчих). 
рш'ішіл лат. первовзір, первотвір, перво- 
пясь, зразок; правдива, первісна рукопись; 
чудак; оригінальний новий, відмінний від 
дотеперішнього, самостійний, свіжий в об¬ 
робленню; чудний, 

>реол див. авреоля. 
•рібнт лат. схід; орієнталіст знавець мов і 

історії орієнтальних, східніх народів; орієн¬ 
туватися відшукувати сторони світа, найти 
дорогу (в нових обставинах), розпізнава¬ 
тися. 
ріктоґнбзія, оріктольбґіа гр. мін. наука про 
мінерали. 
рібп лат. громада звівд „косарі", 
ркпн гнд. сильна буря. 
рлє&н фр. темно-чернона краска; рід ткани¬ 
ни. 
рнамбдт лат. прикраса; орнаментика при¬ 
крашування орнаментами; орнйт рими, фе- 
лон латинських св’ящеників. 
рштольоґія гр. наука про птахи, 
роґіншн, орольбґія гр. науки про гори; оро- 
ґрафін описування гір. 
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ортоґрЛфІя гр. правопие[ь]; ортодбкс право¬ 
вірний, православний; ортопедія лічення 
не правильностей тіла (у калік). 

орхестр[а], оркбстра гр. місце в театрі для 
музики; музик[ант]и. 

оршйдя фр. націй з мікд&лін, цукру й во¬ 
ди. 

осз[н]ул тур. заступник і Генеральний ад'ю¬ 
тант гетьмана. 

осанна євр. питай! р ату її ніс. 
Осиний тур. Турки. 
бсмій гр. металь у платиновій руді; осмбаа 

взаїмна виміна течій через поровату пере¬ 
пону філ.; ос рам аліяж осму Б вольфра¬ 
му. 

остснтіїція лат. показування невдоволення, 
остсольоґія гр. наука про кости (чоловіка), 
естері я гт. гостинниця. 
остракізм гр. черепковий суд у старенних 
Агенах, іцо усував з краю надто впливо¬ 
вих горожан. 

осциляція лат. хвилюв&ння, хитання, 
отель див. готель. 
отольбіїн гр. мед. наука про вухо. 
отоман[к]я тур. низька канапа; отомАнсь- 
кий турецький (держава), 

офонзііва лат. зачіпка, напад, наступ, 
оферта лат. услів'я, предложення умови (ісу- 
пна). 

офіцер фр. начальник військового відділу, 
офіцііші лат. бічна частина дому, флігель; 
робітня; офіцишшьпий лічничий. 
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офіціозний лат. лівурядовий, лід впливом 
нранительстаа; офіціїіл священик, якому 
віддано судові справи; урядовець ордену; 
урядовець (при почті, суді); офіціаліст при¬ 
ватний служачий; офіціальний урядовий; 
сухий; офіціяят помічник в уряді, 

офтальмія гр. мед. запалення очей; офтадь» 
мольбіїа наука про око. 

охльовратія гр. панування черні, товпи. 
бхра гр. відміна лімоніту, жовта мінеральна 
краска. 

бцет лат. кисле вино, уксус. 
оштрафувати нім. наложити кару, покарати. 

п. 
пйвза лат. пере станок; муз. знака, коли і 
як довго не треба грати або співати. 

павільбн фр. малий будинок при більшім 
дворі; будинок на виставках, 

навійн нім. зоол. рід малпи Вітшв. 
павнеріізм лат. загальне а'убожіння народу, 
наґіпа лат. сторона книжки; пагінація ну¬ 
мерований сторін, 

пагода інд. індійський храм. 
падині Ах перс, титул турецького султана Я 
перського короля. 

паж фр. молодий дворянин на послузі у ви¬ 
соких панів (королів), чура; вихованець 
пажеського корпуса, 

наіїдольбгія гр. наука про дітей. 
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пайлювати кім. вимірювати глибінь води, 
п&ва пін. 1. скриня; 2. морська свинка; па- 
кер носильщик; павбт посилка, пакунок, 

пакт лат. угода, умова. 
палам&рь гр. церківник, церковний прислу¬ 
жник. 

палата фр. великий двір; державна рада, 
пал&ш рум. меч, шабля. 
пплеоґрйфІя гр. наука про відчитування ї 
розпізнавання старанних рукописів і на¬ 
писів. 

палвоаоітаий гр. принвлежний до наЯдав- 
піщих часів істновання живин на світі; па¬ 
леоліт найстарша частина камінної епоха, 
коли люде не внали ще гладженого ка- 
міня; палеонтольоґія наука про передісто¬ 
ричні єства, що доховалися в окаменіло¬ 
стях. 

палестра гр. місце руланки й борбництва у 
Греків 1 Римлян; судовики в давній Польщі, 

палата фр. див. палітра. 
палєтнодьбґія гр. наука про походження й 

старовину людського роду 2 його племен, 
палімпсбст гр. стара рукопись на пергаміні, 

а якого стерто перед тим давніщу руко¬ 
пись. 

полін Ієн оза гр. відродження, 
шілінбдія гр. пісня на новий голос; вірш, 
палісади фр. острокіл, огорожа З остроко- 
лу. 

палісандрове дерево півд.-ам. дерево темної 
краски, з якого роблять всілякі гарні рі¬ 
чі. 
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палітра фр. малярська дооцінка для розро- 
блювання фарб. 

пал1ятнв[я] гр. хвилево успокоюючпїї лік або 
спосіб, 

паломник ц.-сл. з лам. богомолець, проча¬ 
нин. 

паллйдій гр. мін. металь, подібний до пла¬ 
тини; пал[л]яд-ія або -іюм статуя богині Пал- 
ляс Атени в Трої; охорона, прибіжи ще, 

налядйп іт. знатний лицарь 8 дружини Карла 
Великого, взагалі знатний лицарь. 

палянБін пор. легкі, криті носилки для лю¬ 
дей. 

п&ляталівація гр. грам, м'ягченнл (шелесті- 
вок); палатальний зм’ягченнл, піднебінний, 

шілятіін І. лат. високий наднорний титул у 
давніших часах, намісник краю, палати- 
пату; 2. фр. футряний коьнір. 

п&льма лат. дерево Раїта; пальмета прикра¬ 
са у виді пальмового листа. 

пальпітація лат, биття серця. 
шальтот фр. мужеська накидка, верхня одіж. 
пямпйсм есп. південно-американські степи. 
памфлет ан*. в'їдливе письмо образливого 

змісту, 
пап* гр. в заож. все-, змагання злучатися в 
одну цілість або державу, (пангерманізм, 
панісламізм, панславізм), 

ланіїма ам. від ім. сергам, держави 11. ка¬ 
пелюх а листя панамської ростини; велике 
обманство (від фр. процесу в 1888. р) 

панахида гр. богослужеиня за померших. 
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п&яац^Й гр. мед. спосіб на всі недуги, 
пандан фр, поняття [або предмет] відповіда¬ 
юче другому. 

иапдекти гр. Юстиніяновии збірник римського 
прана з 6, ст, по Хр. 

пандур мад, угорське піше військо в 18. ст.; 
жандарм; двірська служба, 

панегірик гр. надмірна похвала в промові 
або віршах. 

панель фр. деревляне оббиття стіни; хідник, 
паніка, панічний страх од гм. гр. бога Лана 
переполох, наглиіі страх. 

панікадило гр. великий свічник або павук у 
церкві. 

паяоптІкон гр. збірка всіляких цікавих і 
динних річей та осіб; панорама образ, на 
якому видно цілу околицю; вистава обра¬ 
зі»; великий вид. 

пансіон фр. приватне виховавче заведення, 
в якому живуть учні; хата з харчем; пан¬ 
сіонер учень пансіонату, 

пантальоии фр. штани, шаравари, спідні, 
пантеїзм гр. погляд, що природа, це бог, 
боготворення прароди; пантеон велика св’я- 
тиня в Атенах; місце присв’ячене нам’яти 
славних людей. 

пантера гр. хижа звірюка а роду тигрів, 
пантоґрлф гр. прилад до докладного відрн* 

совунання всяких рисунків. 
пантоміма гр. передача гадок рухами, мнги; 
п’єса, де актори рухами тіла виявляють 
свої гадки & почування. 
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пантофель нім. виступець, патинок, 
паиурґ гр. злобний. 
шінцир7 панцер нім. кольчуга, броня, бляха, 
що покриває лицарську зброю або боки 
пароплавів, які тону називаємо панцирни¬ 
ками, броненосцями, 

шіна гр. голова римської церкви, 
папяфія ц-сл, з гр. рід покриття н& голову 

для св’ящекаків. 
паліс-машб фр. паперока маса. 
шшІльбтн фр. паперові закрутки до волосся, 
цап І новий котел од гм. француза Папена 

(1681) залізний, щільно замкнений котел, 
в якому при високім теплі розварюється 
кости. 

дапІрос[ка] фр. цигарка; папірус гр. старосг. 
папір в корн і листків ростини тоїж на¬ 
зви. 

папіст гр. нриклонник папізму, католик. 
нйп[п]а нім. партон, тека. 
паприка .над. еспанський перець, 
папуга див. попугай. 
п&ра тур. турецький гріш = */* коп. 
парйболя гр. рет. порівняння, притча, обра- 

вова мова; ґєом. рід кривої лінії, 
паравйн фр. пересувна штучна стінка, засло¬ 

на; покривка. 
параґраф гр. малий розділ, артикул, знак 
парйд[а] фр. вистввність; св’яточниб виступ 

або одяг; перегляд війська, 
пдрадбкс гр. незвичайний, або дивовижна! 
погляд. 
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парна нт гр. галапас, чужоїд, рости на або 
живина, що живе коштом чужих органі¬ 
змів. 

паралелізм гр. рівнолежність; паралель ігсом. 
рівнобіжна лінія; порівнання; паралельний 
рівнолежний; паралєдьоґр&м рівнобіжник, 
чотирокутник, якого боки парами рівні й 
рівнобіжні* 

парйліж або паралІа[а] гр. підвій, затрата 
чуття й руху в поодиноких частинах тіла; 
апоплексія; паралітик спаралізована лю¬ 
дина; паралізувати обр. перепиняти що 
небудь; відіймати (ноги), 

парад Іпбменон гр. пропуск, иіаніщі додатки: 
частина старого завіта. 

парилі!бс[а] гр. хеом, кут, під яким видно на¬ 
шу землю або цілу сонішну дорогу в яко¬ 
їсь нньшої дороги, 

парапет фр. лоручча, бильця. 
парасОль гр. охоронної прилад од дощу або 
СОНЦЯ. 

парастас гр. богослуження за померших. 
парафін [а] фр. товщ а брунатного вугілля, 

вживаний до виробу свічок, земляний віск, 
парафія гр. парохія. 
парафраза гр. представлення тої самої річі 
иньшимн словами, перерібка {особливо муз.\. 

плрзеній фр. простий чоловік, що доробився 
великого маєтку, в Івана—пан, доробке- 
тшч. 

пард лат. пантера. 
пардон фр. даровання (життя на війні); да¬ 
руйте, вибачайте! 
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пар-екселіїнс фр. [раг ехсеїіепсе] в ділім зна¬ 
чінні цього слова. 

ПАремейняк гр. церковна книжка а виїмками 
із сн. Письма. 

пярентсза гр. вставлене речення; скобки, 
лапки. 

шірсре іт. осуд знавців, 
парестезія гр. хороблива зміна чуття, 
парі іт. в рівній вартостя, сто а& сто, див. аль¬ 
парі; парі фр. заклад, 

пирівмахер нім. фразієр, голяр. 
иарітет фр. рівність, однаковість. 
царіисп інд. упосліджене плем’я в Індіях, 
звідси угнетені, упосліджені народи, 

парк аш. більший сад до гуляння; місце до 
переховуваня військових в нарядім, 

паркет фр. тафльована підлога, підлога, зло¬ 
жена з деревляних кісток у взірці; місця 
в театрі на долані проти сцени. 

Пір ви лат. богині людської долі. 
парламент фр. вбори народніх представників 
для полагоджування державних справ і 
ухвалювання законів; парламентаризм спо¬ 
сіб правління при помочі парламенту; пар- 
ляментар[іїст] посол, посередник; парльоар 
кімната для прийому гостей. 

пирмевАн од іт. м. Ларма пармськнй сир. 
Парнас гр. юра присв’ячена музам; звідси п. 

все, присв’ячене красним штукам, 
пародія гр. глумливе наслідування або смішна 
перерібка поважного твору; невдатне на¬ 
слідування. 
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пароксйам гр. сильний напад якоїсь недуги, 
пароль фр. знак, гасло, умовлене слово, 
паровомазія гр. слова, що однаково звучать, 
а миють ріжне значіння (ліг і лід), 

парох гр. св’ященик церковної громади, ла- 
рбхії. 

парс про тбто лат. частина вамісць ціло- 
сти. 

парсуна лат. див. персона. 
партер фр. долішна частина дому під повер* 
хом; долішні місця театру, 

нартес нім. з іт. ноти, 
партизан фр. член партії; охотник військо* 

в ого відділу, що нападає нагло ай о на вла- 
сну руку на ворога. 

аартикулярйам лат.-фр. змагання до відо¬ 
кремлення; партикулярний частинний, від¬ 
окремлений; партитура зіставлення нот на 
всі голоси Й інструменти; партія частина, 
відділ, ватага; політична організація, сто* 
ронництво; корисне подружжя; роля в те¬ 
атрі; одна гра в карти; партнер товариш 
гри. 

шірфбрс фр. [раг іогсе] нашийник для дре- 
совання псів; примусом, 

парфуиа або перфума фр. пахощі, ішхнило, 
духи. 

парцелл фр. частка ґрунту, місце під будову; 
парцеляція поділ більшого об'єму Грунту 
на частки; парціальний частинний, 

парчй тур, золотом або сріблом ткана ма¬ 
терія. 
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пас фр. крок у т&нци; тіснина; перепустка; 
п&сйас критий коридор; муз. ряд тонів, які 
треба скоро виконати; пасажир подорож* 
ний. 

пасам ан нім. обшиття, гальон, позумент, 
пасати лат. вітри, що віють правильно і» 

сходу в південних краях. 
паснв[&] лат, довги; пасивний довжний, не¬ 
чинний, недіяльний, слабий, 

пасія лат. і» пристрасть, сильний наклін, 
гнів; 2. історія мук Ісуса Христа. 

пасій де фр. укладання всіляких штук і фі¬ 
гур з карт. 

пасквіль іт. памфлет, клевета, злобна при¬ 
кладка. 

паспарту фр. паперові рямці на образ. 
Паспорт фр. посвідка на побут або виїзд, пас, 

білет. 
пйста ром. тісто; масть; пастель барвистий 

олівець; ластбт сіканина в всілякого м'яса, 
особливо з дробу й звірини; пастйлька 
кулька, шарик (з ліком), 

пастор лат. протестантський ев'ященик; на- 
сторйл жезл; пасторальна тсольоґія на¬ 
ука про душпастирську діяльність ев’яще* 
ника. 

пасувати латанім, відповідати чому, годи¬ 
тися; в грі складати карти, 

пйсха евр. Великдень; пасхалія таблиця длі 
означення днів гіасхи і ев’ят на кілька 
літ. 

пат іт. при грі в шахи таке положення, ко¬ 
ли грач не може рушитися з фігурами. 
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патент фр. див. дипльом, свідоцтво; охоронна 
посвідка для винаходів; патентований у- 
правнений, в патентом, 

патер лат. батько; св'ященик; патерик ер. 
життя св’ятпх. 

патетичний ер. захоплюючий а чуттям і за¬ 
палом, зворушливий. 

патина лат. веленуватвії осад на от&ринних 
бронзових грошах, пам’ятниках і різьбах; 
(аолотнії) таріль, на якому лежать прича¬ 
стя підчас богослуження. 
штольоґічний гр. хоробливий, змінений не¬ 
дугою; патольоґія наука про недуги; мй- 
тос запал, пристрасне зворушення, 

пятрет див. портрет. 
патримоніальний лат. прин&лежний до ді¬ 
дизна, батьківський. 

патристика, іштрольбґія лат. наука про' 
життя, науки та твори церковних отців, 

патрицій лат. член старанного римського 
роду; патриціат загал патриціїв, 

патріот гр. людина, що гаряче любить свій 
край; патріотизм гаряча любов рідного 
краю. 

патрійрх гр. праотець людського роду; го¬ 
лова грецької церкви; голова родини у 
старшім віці; патріархальний опертий на 
власти найстаршого в родині або на ста¬ 
рих звичаях; патрІярхйт такий устрій су¬ 
спільний, де батьки мають власть над ро¬ 
дом; власть і округа патріарха, 

патрон лат. 1* св’лтиЙ опікун, покровитель, 
оборонець; 2. взірець до малювання стін; 

8 
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ладунок, набій; патрон&т право властате- 
лів (більших) послостей нвбирати см’яіце- 
нвків на парохії; патронташ шкуряна тор¬ 
бинка на набої до стріляння, 

патруль фр. [раїгоиіііе] військова або полі 
цінна сторожа, 

пату а фр, [раїоіз] говір, наріччя, 
пацифізм лат. стремління до міжнародною 

мира; пацифікація наведення мира, усно 
конннн; Нпцнфічний Океан Тихий або Спо 
кінний Океан. 

пациіпт лат. хоряй в опіці лікаря, 
шіхтувлтн мім. арендуиатв, наймати, 
пачулі кит. роигвна Ро^овіетоп РаізсНоиІу 

н пахучими листками, з яких виробляють 
пахоші. 

паша перс. спор, з падишах див. баша; мі¬ 
шали к край під владою паші, 

пашквіль іт. див. пасквіль. 
паштет дав. пастст. 
шпіц іт. [Ьаіагго] сміхун, кумедник, блазень 
пеан гр. похвальна пісня (з нагоди иобіди’, 
гвмн, 

псґаз гр. міт. крилатий кінь; обр. поетичнії 
канал; рід риби, сарган, 

педаґоґ гр. виховник, учитель; педаґбґіка ао* 
іісдпі'оі'ія наука про ниховуввннн. 

педал(ь| лат. стунир, прилад при фортеп’я» 
для скріплення й ослаблення звуків, 

педант фр. чоловік, що придержується форі, 
педель лат. університетський сторож, 
педерастія гр. неприродний потяг мущнни 
мущини. 
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псдіїітрія гр. мед. наука про лікування ді- 
точих недуг. 

пезета есп. (іспанський гріш вартоств фран¬ 
ка, 

пейса ж, пейзаж фр. крає вад. 
пекупмірвнй лат. грошевий, 
пелерина фр. накидка бе* рукавів, 
пелікан лат. толь птиця Реіісапиз апосго- 

іаііз, баба птиця. 
ислнґра гр. рід прокази, викликаної ужи¬ 

ванням віпсутої кукурудзи, 
пемза лат. мінерал, що вжинається до гла¬ 
дження камінів і металів, 

немікап ам. консервоване м'ясо ам. бізонів, 
пенале лат. кара, пеня. 
Це лати див. Ллри. 
пензель кім. кисть, щіточка, 
нензуя лат. завдання, ви жалена робота, 
пепітелція лат. кара, покута; иенітсндіїі- 

, рій дім поправи. 
\иенс, пенні ан&. англійська дрібна монета. 
пенсІолат фр. див. пансіон; пенсія стала ила- 

“ тнл; ни служени на. 
пенсне (фр. [ріпсе-пег] окуляри з ручкою, 
пентаґбц гр. п’ятикутник; пентаедр п’яти- 

стіннак; понтаметер п’яти сто по квй вірш; 
пептптевх п’ять книжок Моисея: книга 
Витія, Іеход, Левіт, Цнрстній; Вгорозаконіє; 
пептпкбстія п’ятидесятниця, 

неп’ккір фр. (реідпоіг) довгий жіночий ка- 
фтан, лко< о вжинається при чесанню, 

пепіта есп. рід тканини. 
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непсіш гр. складова частина ж олуднового 
соку. 

пер фр. [раіг], анє. [реег] член вищої палати 
(в Англії). 

перґіінен лат. добре виправлена бараняча 
шкура, вживається до переплету, давніте 
вжиналася до писання, 

иереґрія&ція лат, вандрївка в чужі краї; 
переґріин назва чужинців у старім Римі, 

пері гель лат. місце земської дороги, в якого 
найблище до сонця; неріґей місце дороги 
місяця, звідки нийблшце до аемлі. 

псрікйрдій гр, серцевий мішок, 
пері вони гр. виїмки в с в* я того письма, 
перім стер гр. обруч, об'єм. 
періоді а] гр, обіг; протяг часу, по якім пер 

тав тесаме явище; доба (в письменстві); 
місячне; періодичний повертаючий пра¬ 
вильно що якийсь^ час. 

псріпбтія гр. нагла переміна, рішучий зво¬ 
рот; розв'язка в драмі, 

перістйль гр. коридор аб передоінок, окру- 
жений колюмнами. 

періфсрІя гр. обвід, круг, околиця, 
пері фраза гр. опис предмету або поняття ииь* 
шими словами. 

перкаль перс, рід тканини, ситець, коленкор, 
ябрла гр. жемчуг; псрдомут з кім. блискуча 

сере дна поволока деяких черепах, перлові 
матиця. 

перлюстрація лат. (тайн їй) перегляд лис-' 
тів. 
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жернпибнція лат. сталість, безпереривність. 
пермська формація ґеол. верства між форма* 
цією вугля й тріяс. 

пермутація лат. переміна, переставна, 
пер би фр. місце перед заліаничим двірцем, 
куди наїздять і стають поїзда, 

перпендикулярний лат. прямов[існ]ий, стор¬ 
човий. 

перпбтуум побіле лат. [регреіиит шоЬіІе] 
прилад, який раз введений в рух, мав би 
вічно порушитися без докладу сил іао вні. 

перевазін лат. гал. рада, 
перебна лат. осо а; персонал усі особи, за- 
няті нпр. в однім уряді; персональний осо¬ 
бовий, особистий; персоніфікація уосіб- 
лрння. 

перспектива лат. про зір, наука про ри со¬ 
вання предметів так, як вони представля¬ 
ються в дійсносте; вигляд; надія. 

пертряктйція лат. умова, переговори. 
пертурбація лат. замішання, переворот; не¬ 
правильність руху планет. 

перука фр. гал. причіска, штучне волосся ча 
голову. 

перфект лат. грам, час минулий доконаний; 
перфекція велика вправа, досконалість. 

перфідія лат. віроломність, арадлиність. 
перфорація лат. передіранлення діркования. 
перцепція лат. спостереження, свідоме вра¬ 
ження; дохід. 

песимізм лат. наука й світогляд, що все на 
світі зле й нещасливе; песиміст людина, 
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що бере все з найгіршого боку В не спо¬ 
діється нічого доброго, 

петарда фр. прилад з порохом до розсаджу¬ 
вання мурів то що. 

петент лат. прохач; петиція прохання на 
письмі. 

петіт фр. рід дрібного друку (як цей], 
ііетрефакт лат, скаменілість; петрифікація 
каменімня; иетро Ґ рафія наука про скаме¬ 
нілості!; летролєй нафта, ґас. 

пех нім. брак щастя, невдача, 
пєдесталь фр. підвищення, на якому стоїть 

стовп або статуя. 
П’єса фр, музична або театральна штука, 
півонія лат. ростина Раеопіа оііісіпаїїз. 
піґчей гр, чоловік малого росту, карлик. 
піґмент лат. фарба в кроні, що надає краску 
шкурі й волоссю. 

піджак ан5. короткий сюртук, 
підмінувати фр. підложити міни, захитати, 
пієтизм лат. побожність, поважання, що 

гран вчить з обожанням. 
к;к фр. чорний значок у формі списи в кар- 
тах; піка 1. списа; 2. також піке рід тка¬ 
нино; пікіштппй приперчений; побуджу- 
ючий амисли, не при л очний; нівелір вояк 
узбросний пікою; пікет[я| 1. чата; 2, гра 
в карти. 

пікнік ан$. спільний пир, гулянка (за мі¬ 
сто), 

пікольо іт. 1. малий флет; 2. малий послу¬ 
гам (у ресторані). 
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пілюля, пилюля, гал. ціґулші нім. аптечна 
горошинка, лічнича маса в формі шарика 
для лекшого проковтнення. 

п!ліістр[а] іт. буд. чотирокутна колюмна при 
стіні 

пільоип гр. буд. високі стовпи перед входом 
до єгипетських Сн’ятинь. 

пільот фр. моряк, що впроваджує кораблі до 
пристані; провідник літака, 

пі ми самоєд. чоботи в оленячої шкури, 
пінякотека гр. ґалєрія образів, 
пінґвхії лат. морська птиця Арііпобуїев. 
пінія лат. іт. дерево подібне до нашої оо- 
сни. 

пінт[п] ан&. міра течій у Анґлії, Франції, Ес- 
панії і т. д. = від */а л* До літри, 

пінцет фр. легкі кліщики. 
пінчер анх. порода маленьких псів із довгим 
колоссям. 

пІбн іт. хлопець у шахах; піонір вояк у 
технічному відділі; поредовець. 

пГда фр. люлька; міра плинів, приблизно до 
літри; прилад до спускання плинів а бо¬ 
чок. 

піпсрмент лат. м’ятна. 
піраміда гр. гостро стятий стовп; великі єги¬ 
петські пам’ятники у формі піраміди, 

пірат фр. морський розбійник ушкал, 
піре фр. замішка із гороху, картопсль і т. д. 
пірит гр. мін. двосірчак заліза, 
цірпач ор. булана, відзнака нодкопнпка. 
иіроксиліна гр. рід вибухової матерії; піро- 
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льйґія, піротехніка наука про штучні огні; 
піросфера огняно-плинне нутро землі, 

пірует фр. фігура в танці, викрутас, 
пістолет, пістоля фр, мала, ручна рушниця, 

револьвер. 
пістон фр, металевий прилад в а анальною 
масою. 

піччІкйто іт. [ріггісаіо) гра на емичновій 
Інструменті при помочі щипання пальцем, 

дія но іт. див. п'яно, 
планета, плапнда гр. небесне тіло, що відбу- 

вав дорогу довкола постійного сонця (зе¬ 
млі); нлан4тннк див. люнатин. 

плані код мостова барка. 
плвбЄйці лат. міщане, прості люде; ндвбІе* 
цйт постанова вагалу, всенародне голову¬ 
вання; плебс простий народ, згірдливо той- 
□а* 

плсврйт гр. запалення олегочноТ, плеври, 
плед ашг, грубий, вовняний коц у крати. 
пленарний лат. нагальний, 
пленер фр. [ріеіп аіг] малюнок у повному 

світлі* 
плєніпотЄнт лат. уповноважений, повновла- 

сник у маєткових справах більших пооі- 
дачів. 

пдйнум лат. загал, усі. 
плеонйаи гр. уживання багато лишніх слів, 
плегіда гр. група авізд квочка, волосожар. 
плінтус гр. лиштва при стінах, 
пліоцен гр. іволг. наймолодші верстви землі 

в т. за. третинному часі. 
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цдіс або плюш фр. шовкова тканина на ввір 
оксам'ту; плісувати гладити жіночі спід* 
ниці в рівнобіжні закладки [пліси], рису_ 
вати (спідниці). 

плювіомстер лат. прилад до міряння дощу, 
плюралізм лат. більшість; плюс більше; знак 
додавання +• 

плютоБратія гр. панунаннн гроша; верства 
багачів. 

плютопізм од ім. гр. бога підземного світа 
ісол. теорія, що скали витворилися через 
охолодження огненної маси, 

плнґа лат. гал. кара, нещастя, 
пляґілт лат. літературна крадіж, 
панама гр. жива м&тнрія, клітина, 
плакат фр. див. афіш; планета медаль, 
плян лат. рисунок якогось місця або річі, 
ронмір; гадка, проект; пляніґльбб рисунок 
земської кулі на одній площі; планіметрія 
частина Геометрії, що займається лініями Й 
плоскими фігурами. 

илянктбн гр. верхня верства води в морі до 
200 м глубини. 

плантатор фр. властитель плантації, цеб то 
великого простору аемлі, справленого під 
упр.іву промислових ростин (цукрової тро- 
гці); палати насини, обсаджені деревами; 
нлянтуватя зрівнувати землю, садити ро¬ 
сти ни. 

пліістс[и]рь, плАствр пім. наліпка, скибка, 
пліі етика гр. різьба; плястйчний вироблений 

з твердого матеріялу; (образ), що вірно від¬ 
дає предмет; тілесним, виразистий. 

8* 
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плястрон фр. нагрудник (з бляхи). 
плятЛп лат. Ріаіапиз рід букового дерева, 
плятгїна есп. мін. тяжкий ьіеталь сріблисто- 

білої краски. 
плято Фр. [ріаіеаи] високоровень, височина, 
платонічний гр. після науки фільософа Пля- 
тона, ідеальний (любов), 

платформа фр. плоский дах; підвищення; 
місце перед двірцем; отворена частина за¬ 
лізного поза; програма, 

пляфоп фр. п овал а, стеля, малюнок або рі¬ 
зьба на поналі. 

пляц нім. площа, місце, майдан; плацкарти 
білет на нумероване місце в залізничому 
вагоні. 

пльоиба фр. печатка з олова, причеплена до 
тоиарів; маса, яку вкладається до дірянні 
аубів; пльомбувати печатати або затикати 
пльомбою. 

пнепма гр. дух, вітер; пневматика наука про 
рухи воздуха й іащв; пневматичний но 
здушний (помпа, стрільба), п. почта що 
пересилає листи проводами при помочі 
згущеного вовдуха; пневмонія мед. недуга 
легких. 

подіІґра гр. мед. гостець у ногах. 
под6ст[а] гт. посадник міста в Італії, 
пбдімм, подій лат. підвищення для гляда¬ 

чі», сцена. 
цодомбтер гр. прилад для помірів пройденої 
дороги. 

поезія гр. штука писати віршом; виклику¬ 
вання гарних образів відповідними словани; 
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вірш, пісня; мрія; поема більший віршова¬ 
на Ц епічний твір, малюючий життя народу 
або його часта; поетика наука про поезію 
В віршування; поотнчнпй ідеально гарний, 
образовиії, що викликує гарне вражіння, 
віршовий, 

пбза фр. постава; прибраний вигляд. 
поаитйв лам. фотографічний образ, виклика¬ 

ний на папері; позитивізм напрямок фільо- 
софії, поставлений О, Контом, що все по¬ 
кладав на досвіді; позитнвппй дійсний, пе¬ 
вний; додатний (число); позиція становище, 
розклад. 

позумент див. пасаман. 
полбміка гр. письменний егіір в якійсь спра¬ 
ві. 

полбнта іш, італійська страва з мамалиги, 
масла й сира. 

полійпдрія гр. така форма подружжя, що 
жінка має кількох чоловіків; поліґннія мно- 
гоженство. 

поліґльбт гр. чоловік, що знає багато мов. 
поліґбн гр. многокутник; подіґрйфія штука 
писати тайним письмом, 

поліклініка гр. міська клініка, шпиталь. 
полікратія гр. многовластя. 
поліп гр. звіря, що мав багато ніг; мед. на- 
рість (у носі). 

ноліруватп фр. вигладжувати й додавати 
блеску; образувати. 

пбліс фр.у поліца іш. посвідка обеапечення. 
полісмен анх поліцай. 



236 політеїзм — помідор 

політеїзм: гр. віра в багато богів, 
політехніки гр. вища технічна школа, 
політик гр. инавець або діяч політики; по¬ 

сол, двпльомат; зручний чоловік; політика 
наука про держану; всі публичні & суспіль¬ 
ні справи; знання звичаїв і зручність у по- 
веденню; політиканство поверхове ведення 
політики; політичний приналежннй до пу- 
бличних справ, суспільний; тактовний, обе¬ 
режний. 

політура фр. спосіб вигладжування дерева, 
ляк до П‘»ліронання, оглада. 

поліфонічний гр. муз. в кількох голосах, 
поліхромія гр. ріжнобарнність, мальовання 

ріжними красками. 
поліцій гр. уряд, що дбає про публичний лад 

і безпеченство; поліціинт, поліцай урядо¬ 
вець або стражник поліції, 

полюс нім. з гр. бігун. 
полюція лат. мимовільний уплив людського 
насіння у сні. 

поляризація лат. зміна прикмет сонічного 
світла при переході через деякі непро.юрІ 
тіла; полярний бігу новий, північний (зніада, 
меди ідь). 

польки поль. рід кругоного танцю; польоиіз 
фр. танець—хором ід і музика до нього, 

помада фр. масть (на волосся), 
пом 4і ралець, гал. помаранча іт. дерево Сіігиз 
аигапііиш і його овоч жовто-червонявої 
краски, апельсин. 

помідор фр. бот. ростина 2усорегзісшп Є8- 
сиіепіиш баклажан, томат. 



помольоґія — портвайн 

помольоґія гр. наука про оночеві дерена. 
помпа гр. через кім. І. прилад до набирання 
води і вньїпих течій або Газів; 2, ви став¬ 
ність, пишність, 

по»палур фр. ручна торбинка, 
помпі^р фр. член огневої сторожі, 
помпон фр. шовкова або шкуряна галка для 
прикраси (однгїв). 

пбні ані. кінь малої породи, 
понсб фр. червоний (рожа). 
понтіфСБС лат. римський св'ященик; цер¬ 

ковний достойник (папа); понтіфікат до¬ 
стоїнство пани. 

понтон фр. довгий і плоский човен, па яком^ 
кладуть міст; понтонери полки заправлені 
до ставлення мостів на ріці 

пончо есп. рід плаща з отвором на голо¬ 
ву. 

попутай; гал. папуїа ар. ріжнобарвка птиця 
Р&іКасиз. 

популяризувати лат. робити зрозумілим для 
кожного; популярний загально знаний і 
люблений; зрозумілий, народній, 

попуррї фр. [роїрошті] муз. музичний твір, 
зложений із ріжнмх м^льдій. 

порнографія гр. неморальні, сороміцькі рі¬ 
чі. 

порт лат. пристань. 
портал лат. буд. входова брама до якоїсь 

великої будівлі. 
портвайн порт, вино, з порт, города Опор- 

то. 



238 портепе, портупея — постиля 

портєн6, портупея фр, кутаснк при офіцер¬ 
ській шаблі, перевісь, 

портер аш. рід міцного ії густого пива, 
портик лат, склеплений притвір на стовпах, 
лортібр фр. придворний; нортІбра придверна 
занавіса. 

лортмонб фр. гаманець на гроші, 
пбрто гт. понтона оплата (за листи), 
портрет фр. подобиана людини, мальований 
або рисований патрет. 

портепіїф фр. цигарниця. 
портуліік[а] лат, ростяна Рогіиіаса оіегасеа, 
сосонка, блошки. 

Портфель фр. [рогіеІеиіНе] обгортка [тека] на 
ділові папері або векслі; уряд міністра, 

порфір гр. рід мінерал а; порфіра мантія, 
багряниця; порфірородний царського рО- 
ДУ- 

лорцеляпа лат. білий мінерал, а якого ро¬ 
биться всіляку посуду, фарфор, 

пбрція лат. частина; пайка (їдо). 
иосссІя лат. посілість; аренда; лосбсор дер¬ 
жавець, арендар. 

пост чім. вартівник, сторожа, станиця; місце, 
становище. 

постамент, постумбнт лат. пвдесталь. 
пбсте-рестйнте фр. накис на листах або по¬ 

силках на анак, що посилка має лежати 
на почті аж до часу, поки хто зголосить¬ 
ся. 

постерунок гал. див. пост. 
иостйля лат. книжка проповідей. 
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постулат лат. бажання, домагання; гадка, 
якої не можна заперечити. 

пот&ш фр. луг. 
потентат лат. богатир, вельможа; потбнція 

сила, могутність; потепціїільна сила ута¬ 
єна, недіяльна сила. 

пбчта, пошта лат.-фр. уряд, що переймав 
листи, гроші Й посилки й висилав їх на 
місце призначення; почталібн почтарь; почт- 
иййстер начальник почти. 

ириґмптнка лат. діловодство, службові при¬ 
неси; прагматичний представлений у при¬ 
чиновому зв’язку (історія); п. санкція поря¬ 
док дідачення в австрійській цісарській 
родині. 

прйктикА лат.-гр. вправа, вживання, проба; 
практикант той, що приучується до чогось, 
практикує; практичний вправний, досвід¬ 
ний, корисний. 

пралят лат. духовний достойник, ігумен. 
прас, праска нім. залізко; праса знаряд до 
викликування натиску, друкарська маши¬ 
на. 

преббнда лат. парохія у латинників. 
предестппйція лат. призначення. 
пре д і кат лат. 1. грам. присудок; 2. титул. 
прсекзистснція лат. віра в істнув&ння душі 
перед уродженням чоловіка. 

ирезепт фр. з лат. дарунок, гостинець; пре- 
вбнта надання парохії; презентація пред¬ 
ставлення, показування; лрезекція присут¬ 
ність (на засіданню). 



240 презерватив [а] — прерія 

презсрвятіів[а] аш. охоронивН спосіб, 
президент лат. голова (республики), про* 

нідкик (зборів); президія провід головство. 
прейскурант нім-фр спис цін, цінник, 
проісторйчвий лат. передісторичний, 
преконіайція лат. ев'яточне висв’ячення на 
єпископа 

прелат див. пралат. 
лрелєґент лат. т. й, хто нає пре лекцію, цеб 
то виклад або нідчит. 

прелімішір лат. віставлення наперед до* 
ходів і розходів; вступні переговори (ми* 
ри). 

прелюдія лат. початок більшого музикаль¬ 
ного твору, при гривка. 

премі£р фр. голова ради міністрів, президент 
міпістрін; премібра перша виставка штуки 
в театрі. 

прехіса лат. подія (факт], в якої через ро¬ 
зумування доходимо до якогось виснов¬ 
ку. 

премія лат. нагорода; безплатний додаток 
до ча^-описей; оплата при обезпеченню або 
грі н льото. 

пренумерата лат. передплата (часописі). 
препаріінда лат. підготовка школа; препа¬ 
рат штучно приладженим виріб; препа- 
рація приготовлений (до науки в школі або 
до читання чужих письменників), 

препозиція лат. грам, првїменик. 
прерія фр. великий північно-американський 

степ. 
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прероґатгїва лат. право першенства, право 
робити щось такого, що другому не дозво¬ 
лено 

проса лат, через фр. друкарська машина; 
всі часописі разом, днвкникаретно, 

пресвітер гр, священик; пресвітеринці про¬ 
тестантська секта в Англії, 

просіл лат, тиснення, натиск, примус, 
проскрипція лат. заданненнн. 
ПростідіГІтіітпр фр. чародій, дурисвіт, куґляр; 
прості» пере, дурисвітство, блахман; по¬ 
вага, сила (якоїсь держави), 

престо іт. муз. скоро, швидко, 
просумпція лат. вдогад, підозріння, 
прете кет лат. покривка, вид, повір. 
претендент лат. той, що має прано до чо¬ 

гось (престола), старається о щось; пре¬ 
тендувати домагатися, убігатися о що; 
прсгснсіл, претензія домагання, прано до 
чогось, позов. 

Претор лат. римський урядовець, начальник 
війська; нрсторІїіне прибійна сторожа рим¬ 
ських володарів. 

префект лат.-фр. начальник уряду й поліції 
у Франції, посадник, намісник; настоятель 
(бурси); префектура департамент, уряд; чин 
префекта. 

профорДпс фр. гра и карти на 3 особі, 
префікс лат. грам, нристаика. 
прецеденс, прецедент лат. подія, що може 
бути взірцем, як треба поступати в подіб¬ 
нім випадку, приклад. 



242 прецель — проба 

прбцель нім. бублик, обарінок. 
преціізія лат. докладність, точність, 
проюдикат, преюдикйцІя лат. у переднє рі¬ 
шення; ваоуд, що має вартість як зр&вок 
для дальших подібних справ, 

приватний лат. неурядовий, довірочнай. 
привілей або привілбґія лат. право першея- 

ства, яке надається якійсь особі, товариству 
або гро наді. 

призма гр. тіло, ограничене рівнини площами, 
якого грани й основні площі рівнобіжні, 

примар лат. начальний лікарь у шпиталі; 
ПрІІМАС перший єпископ у краю, 

примітивний лат. первісний, простий, зви¬ 
чайний. 

принц нім. князь, княжа, царевич, короле¬ 
вич; привцбса жінка або донька князя, 

принцип лат. основне поняття, основа, пра¬ 
вило; принципал настоятель, службодавець; 
принципііільний початковий, основний, за¬ 
садний. 

прів фр. нагорода; вдобич; щапта. 
прім а лат. перший основний голос; найліп¬ 
ший сорт; перша кллса (ґімнааії); нріма¬ 
донна іт. перша співачка в театрі; прі- 
иіція перша Служба Божа нововисв'яче- 
ноі о стРященика; прімоґеніт^ра право пер- 
вородства. 

пріор лат. ігумен, архимандрит. 
прігімель нім. з лат. форма німецької народ- 

ньої дидактичної поезії XIV—XVI тш. 
проба нім. з лат. зразок, опит; пробабілізм 
правдоподібність. 



прлблем[а] — програма 

■роблб»[а] гр. яавд&ння, що має бути ровв’я- 
дане; в&гадка, наукове питання; проблема¬ 
тичний загалновий, непевний, 

нровенібнція лат, походження, початок, 
нровідсиція лат. провидіння, 
провізія лат. припаси поживи; купецький 
опуст; провізор повновласнак, аптнкарсь- 
кий помічник; лровІворгічпий тимчасовий; 
провіабрія І. тимчасовий розпорядок; 2. гал. 
позов за нарушення в посіданню, 

ировінціонялізм лат. вирав уживаний тільки 
в одній місцевости; провінціонбльнвй кра- 
еввії, не-столичний; провінція частина краю 
в протиставленню до столиці, 

провіант лат. пожива, харчі (для війська). 
вровов&тор лат. агент-пр.; провокація за¬ 
чіпка, визов, дражнення. 

прогібітйвннй лат. охоронний, такий, що 
спинюе або недопускао; прогібІцІонІсти по¬ 
літична партія в Злучених Державах пів¬ 
нічної Америки, що домагалася між инь- 
шим заборони піянства й виборчого права 
для жінок. 

проґіин&аїя гр. підготовча школа до гімнові!; 
нивша Гімназія. 

■роґндтйзм гр. лице з сильно висуненні ми 
щоками, 

проґнбва гр. вгадування наперед (погоди, не¬ 
дуги); прогностик знак, кіщовання, воро¬ 
жба. 

програма гр. короткий начерк, порядок (кон¬ 
церту), виклад (політичних) поглядів. 



прогрес — прокруст 

прогрес лат. поступ, рояниток; проґроейв- 
ний поступовий; прої* »есІст посту поний чо- 
лонік, член поступ*івої партії; проґресія 
поступ, черга, порядок, 

продукт лат. плід, овоч, виріб; чин; мат. 
добуток; продуктивний пожиточний, ко¬ 
рисний; видатний, іі.іічниіі; продукція ви¬ 
роблювання; представлення; продуцент ви¬ 
рі Он ик, нитиореідь, фабрикант, 

проект лат. пллн, начерк, намір; проектіяь 
з фр. зняряд, гарматна куля; проекція мет, 
представлення якогось тіла ні. площині; 
прожектор, пробитор електричний прилад 
до кидання світла на відд »ль. 

проза лат. звичайні, неніріпонана мова; дій¬ 
сність, буденність; прозаїк письменник, що 
пише прозою; буденний, без фантазії, 

прозектор лат. лікарк, іцо виготонляо пре¬ 
парати з трупів; проаевтбрія відділ, на 
якому медики вчаться практично анато- 

■ ■ и 

М1І 
прозеліт гр. ноно навернений, 
прозодія лат. наука про розмір складів при 

ніршонанню. 
прозопопея гр. гоетична фігура, уособлення, 
о роки ген гр. стих із Давидових псальмі в, що 
читається перед Апостолом і Євангелієм, 

проклявїіція лат. поклик, відозва до за¬ 
галу. 

провопсул[ь]лат. у Римлян вислужений кон¬ 
сули; заступник коксу.їм. 

прокруст гр. мучитель. 



прокура — пропаганда П6 

прокури лат. повнпвласть у веденню підпри¬ 
ємцю на; прокуратор або прокурор судимий 
урядовець, що нмглядає над вірним при- 
стоптанням і виконанням законів; проку¬ 
раторів гал. уряд, що боронить публичної 
власності; прокурист поннонласник торго¬ 
вельної спілки. 

пролєґб.иенА лат, вступні пояснення, 
пролетар лат. людина без маііна. аарібник; 
ну ж дар ь; пролетаріат робітницький стан, 
аарібники. 

пролябс лат. мед. випад органів (кишок) із 
їхнього природного положення, 

прольбґ гр вступне слово до деяких драма¬ 
тичних творін, вступ; церконна книга іа 
короткими виїмками 3 життями св’ятих. 

ПрольонґДтп лат. продовження, проволока. 
Променорія лат. пропам’нтне письмо, 
променада лат. прохід і місце проходів, 
промеса фр. к«іт на ни плату, дон жни й скрипт, 
прометейськнй од ім. гр. героя ІІрометея ве¬ 

личній, могучий. 
проміллє лат. десята частина відсотків, 
промоція лат. надання титулу доктора, 
промульгація лат. публичке проголошення 

закону. 
пронбмен лат. грам, заіменик. 
пронупціїіція лат. спосіб вимовлюпання; 
пронунчіямсято есп. проголошення ішв 
стайня. 

пропаганда лат. ширеннн нових гадок; ду¬ 
ховний уряд у Римі для ширеннн мато- 
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лицької віри [соп£ге£а1іо гіе ргорадапсіа 
іісіе]. 

пропедевтика ер. вступні пояснення для ко¬ 
жної науки. 

пропелер лат. прилад, що гонить уперед ко¬ 
рабель або літак» 

пропілеї гр. передсінок грецьких св’ятинь. 
пропінація лат. гал. право вишинку й місце 
продажі гарячих напоїв, шинок, 

пропозиція лат. внесення; поставлення свого 
бажання; иропонеит внескоданець; пропо¬ 
нувати ставити внесення, представляти, 

пропорціошільний лат. розмірний, рівно¬ 
мірний, відносний; пропорція відношення, 
розмір. 

проректор лат. заступник ректора, 
просектор лат. див. прозектор. 
проскомАдія гр. пеоша частина богослуженяя, 
де приготовляються дари, 

проскрпбуватя лат. виймати зпід права, ки¬ 
дати опалу, проганяти з краю за кару, 

проскура, просфора гр. квасний пшенична і 
хліб до богослуження. 

проспект лат. довга, широка 8 рівна пул - 
ця; плян нового підприємства; оголошення 
про появу нового твору, 

проститутка лат. публична дівчина, повія; 
проституція розпуста для зарІбку. 

протаґоніст гр. перший актор у старогрець¬ 
кій драмі. 

протегувати фр. попирате, виріжнюватв; про¬ 
теже піклованець; протектор охоронець, 
опікун; протекторат опікунча вдасть одної 



протест — профіт 247 

держави над другою; протекція допомога, 
підпора, охорона. 

протест лат. спротив[лення], застереження; 
протестант христіянин, що не признає звер¬ 
хносте папи. 

протодінкон гр. перший діякон; протоєрбй 
старшиїі св'ященик. 

протокол фр. писемне ствердження про від¬ 
буття якоїсь урядової чинносте, ашдомлення 
з засідання, опис нарад, 

протонедпв гр. начальним, старшин лікарь. 
протонотарь гр. секретарь папської канце¬ 
лярії. 

протоплазма гр. зародок, 
протопопу протопресвітер гр. протоврей. 
прототип гр. перновзір, основний тип. 
протуберанці? лат. сон і ш ні проміні, які но¬ 
жна бачити про затьмінню сонця, 

профан лат. необзнайомлений а чимось; про¬ 
їсти В; світський чоловік; профанація обра¬ 
за ев’ятих ночувань. 

професіональний лат. заводовий; професія 
стан, звання, ремесло, промисл, фах. 

професор лат. учитель у середніх і вищих 
школах; професура учительський стан, мі¬ 
сце професора, 

дрофет гр. пророк, віщун. 
ирофіляЕса гр. охоронні способи перед не¬ 
дугами. 

профіль фр. вид або рисунок лиця з боку; 
перекрій. 

профіт фр. зиск, дохід, користь. 



248 профос — пу блока 

профос 'лат. через чім. військовий слуга. 
процедура лат, по-тупованнн; судові при* 
писи, як поступати при ровправах. 

процент лат. відсоток. 
процес лат. проява, судова справа, позов; 
процесія церковний похід в хоругвами й 
образами. 

прудбрія фр. неприродна або удавана сором- 
ЛИНІСТЬ. 

прулеля фр. рід тонкої матерії. 
псалом гр. одна із 150 пісень Давида у псал¬ 
тирі; пЬальмодія пісня по середині між 
СПІВОМ І ГОйОренНЯМ. 

пссвдо- гр. ф&льшиниії; псевдонім прибране 
ім’я пиіьменика або актора. 

псгіхс гр. душа; психічний душевний; пси¬ 
хіатрія наука про умові забуренн г; пся* 
ховя умова недуга; ненхольоґ людина, що 
займається пенхольбґіею, цебто наукою 
про душу; психопатія умова недуга. 

псих ром отер гр. прилад до міряння ногкоств 
У повітрі. 

II» Т. лат. спор. з ріепо (ііиіо вживається в 
на шеах і підозиах замісць вичислюнания 
всіх титулів. 

птерозавр гр. велика літаюча ящірка з пе¬ 
редісторичних часів. 

публика або публіка лат. народ; загал, гля¬ 
дачі, слухачі; публпчпий загальний, при¬ 
людний; публікація оголошення; публіцист 
дненникарь; публіцистика умілість писати 
до часопнсеи, журналістика. 
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пуделко, пуадбрхо, пуддо пім. через поль. ко¬ 
робка, котелень, скрипка. 

пудель мім. порода псів а гарним великим 
волоссям. 

п^дінґ акт. страва приладжена їв рижу, бу¬ 
лок, яєць, масла, цинамону & цитринових 
скірок. 

п^дра, пудср фр. білило на лице із пахучої 
рижової кучки. 

п^кля, пукель герм. через поль. ввиток во¬ 
лосся. 

пула, пулька фр. одна гра в карти, партія; 
ставка при грі в гроші. 

пулйрда фр. годована курка. 
пудйрес лат. гал. мошонка, карман, калит¬ 
ка. 

пуль ані. див. картель. 
пульверизувати лат. терти на порошок. 
пуль[пІ|т, пупітр лат. скісна підставка під 
книжки, ноти то що. 

пульс лат. биття кровн в жилах, живчик. 
ну м а див. кугуар. 
пумевс див. пемза. 
пункт лат. точка, кропка; ґєом. границя або 
кінець лінії; одна гадка, речення; артикул; 
лунктйції спис перших условнн умови; 
пунктуальний докладний, точний; ну акту¬ 
вати точку вати. 

пунца фр. ціжа, аначок на вол отих або орі- 
бних предметах на знак, що зроблені з щи¬ 
рого золота або срібла; пунцбвнй або нон- 
сбвлй ясно червоний. 



250 пунш, пунч — равт 

пунш або пунч ані. н&ішток вроблений 8 ру* 
му, цукру, чаю, цитрини іі води, 

пупіль лат. вихованець. 
пуризм лат. стремління до чвстоти обичаїв, 
пересадне усунення чужих слів а мони; 
пурист чоловік, що дбав про чистоту мови 
й обичаїв; пуританин член англіканської 
релч'і&ної секти; надзвичайно чесний чо¬ 
ловік; пурнфікгіція чищення, 

пурпурн лат. багор, сильно чорвона краска; 
дорогоцінна матерія, забарвлена пурпурою, 
кармазин; червоний одяг ознака високого 
нерконного достоїнства, 

пушта мад. угорський степ. 
п’ннІно іт. рід малого фиртеп'яна: пяніст 
цей, що грає на фортш’яьі; п’яно муз. 
тихо. 

па стер іт. есп. і тур. гріш, усякої варто¬ 
сте 

Р. 

1* | К] при степенях зимна й тепла спор. 
Геомір. 

раба? фр. скидні, опуст при куплі краму; 
рабата вилоги військових мундирі»; рабатка 
мала грядка на цвіти, 

рабип. ранні сер. жидівський св’ященик. 
рабу лі етика лат. накручування статтей аа- 
кона на власну користь, крутійство, 

равендук гол. груба парусина, 
равт ти. велика вечірня забава, переважно 
без танців. 
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раї'у фр. рід м'ясної страпн в сосі, 
раджа сане, індійський князь або король, 
радзкбарн тат, «а Кавказі селяне на хан¬ 

ських землях. 
радикал лат. чоловік скрайних переконань; 

ч.іен радикальної партії; хечічна сполука, 
що не дається нже дальше розложптв; 
мат. корінь; радикал(зи змагання до рі¬ 
шучої и основної переміни сусн льного ла- 
ДУ; радикальний в корікя, основний, без¬ 
оглядний. 

радарна лат. стирка, резинка, ґума до ви¬ 
ти раннн письма; радирувати стирати, скро- 
бати; викликувати образи на металевих 
плитах при помочі хемічннх квасів. 

рад|ій] лат. металь (гагішт], то иидає з себе 
СНІ Проміні; промінь; рЯДІЮС ПрОМІНЬ, ЛуЧ 

кола; радіальний в напрямі промінів, 
рай на гол. див. рея. 
район фр. округа, околиця; обсяг (ділання). 
ра[й]л ар. не* магомєданин у Туреччині, 
рака, ракі ор. врак, на Сході горівка. 
ракета 4т. трубка, наповнена порохом, яка 
підпалена вилітав н гору й там розрива¬ 
ється. 

рама ділі або рамазан ар. дев’ятий місяць, ве¬ 
ликий піст у магомедан. 

рамна фр. поручча; під'їзд, підвищений доїзд 
перед великими будинками (театром); край 
сцени в театрі. 

рапіра| фр. чин, степень, иляса, достоїнство, 
стан, гідність. 



252 рандеву — рафінад а 

рандеву фр. [гешіег-уоиа] умовлена стріча, 
ранжуватн фр. укладати, порядкувати (по 

зросту). 
рантів фр. див. рентіє. 
рантах нім. а&гортка на голову, хустка. , 
рапідо гт. муз. дуже швидко; рашдннй швид¬ 
кий, бистрий. 

рапір фр. довга й вузька шабля до вправ, 
рапорт фр. службове донесення, азідомлення. 
рапс нім. ріпак. 
рапсбд гр. вандрівний співак у старанних 
Греків; рапсодія уривок більшої оповіда¬ 
ючої поеми; музичний твір на народні мо¬ 
тиви. 

раритет нім. рідкість, особливість, 
р&са фр. порода людей, плем’я; расовий і 

воіми признаками своєї раси; про звірину 
гарний окав, 

раскбльнів мос. старовір, 
рйстра[ль] лат. прилад для рисовання нот¬ 
них ліній, 

рйта лат. частина виплата належитости. 
ратафія гт. солодка горівка з овочів, 
ратифікація лат. затвердження найвищою 

властю умови, заключеної між уповнова¬ 
женими двох держав. 

ратуш [я] нім. городський дім, город ська дума, 
рйфа нім. підводна скеля на морі. 
рАфінйда фр. чистий цукор; рафінація очи¬ 
щування цукру з приміток; рпфінерія фа¬ 
брика, де очищують цукор; рафінбнанн 
очищений; зручний, спритний. 



рахіті с — реалізація 853 

рахітіс гр. англійська слабість; кривуха. 
раціоналізм лат. фільософічний напрямок, 
що опирається тільки на розумі; в рел. під¬ 
кинення всього, що противиться розумові; 
раціоналіст приклонивк цього напряму; 
раціональний розумний, до речі, оправда¬ 
ний; рація причина, основа, розумна гадка, 
слушність; пайка, 

рад цін ар. напад, рабу но к, облава, 
рашвст іт, друкарська рямка. 
рашкуль нім. олівець до рисовання. 
рйшпіль, раш і ля нім. великий пильник, шкро- 

бачка. 
реаґснт, реактив лат. хемічна матерія, що 

викликує якесь означене ділання; роаґу- 
вати протиділати, проявляти якесь ділання; 
реакціонер прихильник старого ладу й 
противник усякого поступу; реакція про- 
тиділання, зміна в наслідок ділання; воро¬ 
жнеча до всього нового, 

реал есп. стара еспанська монета, 
реалізація лат. переведення в діло, здій¬ 
снення; переміна цінних паперів або ру¬ 
хомого й нерухомого майна на готінку; 
реалізм фільософічний напрямок, що опи¬ 
рається на досвіді; в мистецтві й пись¬ 
менстві вірне й докладне представлення 
дійсности; рейдІЇ звістки про життя Б зви¬ 
чаї старинних народів; реаліст приклонник 
реалізму; учень реальної школи, в якій 
підготовляють до технічних наук; рейльний 
дійсний, річевий; реальність дійсність; не¬ 
рухомий маєток. 



264 реасеку рація — революційний 

реасевургіція лат. обеапека товариства обез- 
печеній у иньшому, подібному товаристві, 

рслсумувлти лат. вбирати в ці лісі ь, подавати 
зміст, брати наново під обрадн. 

ребблія лат. бунт, повстання, ворохоб 'Я. 
рббуе лат. відгадування цілих речень при 
помочі всіляких образній, фігур і написів. 

ревДпш фр. відплата, 
ревелііція лат. виянлення, викриття. 
реверанс фр. з лат. глибокий поклін; реве- 
ренда довга верхня одіж у католицьких 
сн’н пісників; ревореяцш поважання, по¬ 
шана. 

реверс лат. посвідка, ствердження аобом’я- 
зання власним підписом; рсвврсіійнвй від¬ 
воротний. 

ревідепт лат. контрольор; ренідундтп або 
ревізувати пронірювати; перешукувати; 
репідон, ревізор контрольор, урядовець. що 
переводить ревізії; ревізія пропірювання; 
перепис. 

ревіндикація лат. відібрання, відзискання, 
ргвір нім. округа, частина. 
ревія фр. перегляд війська; ревю огляд, 
перегляд, 

ровматіізя гр. гостець, ломота (в костях), 
ревокація лат. відкликання (закидів), 
революційний лат. гкрайний, змагаючий до 

перепороту; революціонер або революцій- 
віст приклочник або учасник революції, 
цебто наглої переміни державного ладу; 
револьвер пістолет на кілька вистрілів. 



ре[г]абІлІтйція лат. привернення втраченої 
чести. 

реґад ній. полиця на книжки, 
роґалії лат. відзнаки царської в ласти, клей- 

появ. 
реГііта іт. перегони на човнах, 
регенерація лат. нідродження. 
реґепт лат. управитель краю н часі недуги, 
неприсутности або малолітности володаря; 
дириент. 

реґеста лат. спис документів а короткими 
змістами, упорядкований по рокам. 

реГІмент лат. пере і чім. полк. 
реГІстер адо реєстр лат. спис, показник; 

скал я людського голосу; складом а частина 
органів; реєстратор урядовець, гцо про¬ 
вадить реєстри; реєстратура відділ уряду, 
де переховуються упорядковані акти. 

реГлячент Фр. збір при писі н, релу мімік. 
регресивний лат. поету паю чий в зад 
реГу.іа лат. правило, припис; реГулямін збір 
приписів, що подають спосіб постунонаинн: 
реГуліірнпй прнви їьний. постійний, ресетро- 
ваіі; реГулйтор прилад, що упрянильнюе 
рух маїпини; реґулііція управильвепня (бі¬ 
гу ріки). 

редактор лат. нпорядчик (часописі або жур¬ 
нале); редакція склад осіб, що пишуть до 
часописі; спосіб укладу поодиноких тво¬ 
рів, статтей або збірок; місце, де редагу¬ 
ється, укладається часопись. 

редечпторйет лат. чернець ордену Спаси- 
теля. 



редіф[и] — реяолютний 

редІф(и] тур. тур, оборона краєна. 
редукція лат. вменшання, заміна (гривень 
на шаги); хем. переміна руди на чистий 
метал ь. 

релут[а) фр. 1. шанець, мале укріплення; 2. 
иаскова забава* 

роееконтуватн іт. відпродувати вдисконто- 
вані векслі. 

рсбнт лат. 1. нотар; 2* дяк. 
реєстр лат. див. репстер; ревстрбв[ан]ий 

втягнений у спис (козаків), 
рсжін фр. обрав життя або (державного) ла- 
ДУ- 

режісбр (фр. людина, що займається вистав¬ 
кою п’єс* 

резеда лат. запашна огородова ростина Ре¬ 
зеда, хаврашок. 

резерп[а| фр. запас, васіб, поклад; запасне 
військо; поадержність; резервіст вояк за¬ 
пасного війська; резервуар збірник, недо¬ 
бір, саджавка; резервувати заховувати, за¬ 
стерігати (місце). 

резиґнація лат. зречення; рівнодушність, 
резидент лат. посол, заступник державі 
при награничнім дворі; резиденція пре¬ 
стольний город, столиця, осідок, 

реайнд лат. ґума, кавчук; стирка, радарна, 
резпотенція лат* (пасивний) опір, 
резімб, резюме фр. [ге8ите] коротке зіста¬ 
влення виводів або гадок (промови), зміст, 

резоліотннй лат. певний себе, рішучий; ре¬ 
золюція рішення якоїсь справи, постано¬ 
ва. 



резон — рекомпензата 

резон фр. причина, слушність, розумність, ра¬ 
ція; резонанс відгук, відголос; резоианція 
фт. спінавучність; резонатор голосник; ре¬ 
зонер балакун, людина, що говорить багато 
про маловажні річі, мудрак, 

результанта лат. вислідна сила; результат 
ви слід, здобуток. 

рсаурбкція лат. воскресення; великодня у- 
треня в к&толяцькііі церкві, 

рейд аги. пристань для великих кораблів, 
рейс порт, гріш вартости більш 2 карб, 
рейтузи чім. широкі штани до їзди верхом, 
рейхстаґ кім. державний сойм у Німеччині, 
рек чім. дручок для руханковнх вправ, опер¬ 

тий на двох сто я пах. 
рекапітуляція лат. коротке повторення, 
реквієм лат. п&нихида. 
реквізити лат. всі предмети, потрібні до чо¬ 

гось (виставки); реквіайція домагання по¬ 
мочі, з окрема харчів, грошей і т. д. 

реклама лат. публичне оголошення (в ча^ 
сописах), розголос; реклянація домагання 
звороту або відшкодовання. 

рокоґноскуватя лат. слідити, розпізнавати 
(особу), оглядати (місцевість), чатувати. 

н>еол6ецІя лат. духовні вправи перед спо¬ 
віддю; покута. 

іекомсндАція лат. поручення кого або чого 
другій особі, раяння, добре поруяаюче сві¬ 
доцтво; рекомендований поручений, заказ* 
ний (лист). 

Зкомпенайта лат. винагорода втрати, від¬ 
шкодований. 

9 



реконвалесценція — ремітент 

реконвалесценція лат. виздоровлювання. 
рсконесанс фр. військові чати, 
реконструкція лат. відтворення, віднона. 
рекорд аш. найліпший ви слід (у скоростії). 
рекреація лат. відпочинок, відсвіження, 
рекрнмін&ція лат. взаїмні закиди, 
рекрут фр. новобранець; рекрутувати набіра- 

ти рекрутів, вербувати, 
ректифікація лат. спростовання, пояснення, 
рбктор лат. виборний начальник деяких ви¬ 
щих сил (духовної Академії); ректорйт у- 
ряд або місце урядовання ректора, 

рскуре лат. відклик до вищої власти. 
реле фр. помічний ключ при телеграфічному 
апараті. 

релеі'ація лат. про гнання (зі школи), 
реліґія лат. признавання вищої сили, щ 
панує над світом, віра в Бога. 

рел[і]£ф фр. випукла різьба, горорізьба, 
реліквії лат. тлінні останки, мощі, 
релятивний лат. зглядниЙ, залежний; реля 
дія справоздання; підношення, залежність 

рельси анї. валіаничі шини, колія, 
реманент лат. готівка м касі; залеглість. 
ремарка фр. примітка, пояснення, 
рече дію м лат. лік; дозволений недоїмок зо* 
лота чи срібла в грошах. 

рсмеса див. рімеса, 
ромі фр. розігранка; реміфі] повівнч. 
ремінісценція лат. спомин, 
ремітент лат. власник вексля, особа, які 
треба, заплатити за вексель. 
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ремонструвати лат. виступати а накидами 
або збивати чужі, протестувати» 

рембпт фр. направа; кошт на н&праву; ку¬ 
пно коней для війська, 

рекуперація лат. винагорода за якусь річ 
(за научну працю), 

реядант фр. рахівничий, скарбник, 
ренеґат лат. перевертень, перекінчпк. 
ренеейне фр. відродження (н мистецтві) в 15. 

і 16. ст.; стиль я часів відродження. 
ренет[а] фр. рід я блок, 
реновація лат. віднова; продовження, 
реноме фр. добре ім’я, слава, розголос, 
репопс фр. в партах брак карт одної кра¬ 

ски. 
рента фр. чистий дохід з сталого маєтку або 

в покладного гроша, чинш; рснтІ£ ренто- 
вик, людина, що жив з готового гроша. 

Рентґепбві лучі невидимі лучі світла, які ма¬ 
ють цю прикмету, що переходять через усі 
непрозорі тіла я виїмком металів і костей, 

реяупціяція лат. відклик, зречення, 
реорґанів&ція лат. перестрій. 
реостат гр. прилад до міряння опорів, 
репарація лат. направа. 
репартнція лат. поділ, розложення. 
рсперторїя лат. спис річей; коротеньке пред¬ 

ставлення якоїсь науки; репертуар фр. за¬ 
пас сценічних штук, які виставляється в 
однім театрі; спис роль одного актора, 

репетиція лат. повторення, проба; репетіє- 
рова рушниця, що ва потисненням пружини 



2Р0 реплі — респіратор 

вистрілює більше разів; репстітор особа, 
що допомагав учням у науці; репетІтдрія 
шкільний виклад у скороченню; репету¬ 
вати повторювати (клясу), 

реплі фр. ВІДДІЛИ ВІЙСЬК для охорони відво¬ 
роту, 

репліка фр. відповідь (у суді на вакидя). 
репоантбрія лат. поличка на книжки, 
репортер фр. новинкарь, справоздавець. 
репрезентант лат. представник, посол; ре¬ 
презентація заступництво, 

репресалії лат, переслідування; репресія 
ГНІТ, утиск. 

рспрІз фр. відібрання втраченого пароходу; 
муз. повторення головної частини музич¬ 
ного твору. 

репробата лат. відкинення при іспиті, 
репродукція лат. відтворення (образу), 
репс, рипс фр. рід шовкової тканини, 
рептилії лат. плавуни; обр. нікчемні люде; 

рептильна преса продажна преса, 
репутація лат. добра слава про когось, 
рескбнтро гт. в бухгалтерії головна книгь 

[ґрос-бух]. 
рескрипт лат. писемний розпорядок вищої 

влади; рішення папи. 
ресора фр. пружини, на які кладеться кін 
воза, щоби не тряс, 

ресбрт фр. обсяг ділання, заняття, 
респект лат. поважання, пошана, 
респіратор лат. охоронний прилад проти 

вдихування злого повітря. 
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рссіїіцібнт лат. гал. старший урядовець при 
фінансовій сторожі. 

ре(с|публив& лат. такий державний устрій, 
коли начальна вдасть спочиває в руках 
народу, що для управи вибирав президента 
на означений час. 

реставрація лат. 1. віднови, відбудова; 2. 
гостинниця. 

рестанція лат. остаток довгу, залеглість. 
реституція лат. зворот, привернення давно- 

го ладу• відновлення процесу, 
ресторан, ресторація фр, гостинниця. 
ресурса фр. місце для забав; казіно. 
роті рада фр. вворот в зад, утеча, 
ротор гр. учитель красномовства у Греків і 
Римлян; речник; ретбрвка наука красно¬ 
мовства; реторичниЙ красномовний; штуч¬ 
ний, нещирий. 

реторсія лат. відплата, репресія. 
ретбрта лат. кругляста посуда а широкою 
вигнутою шийкою. 

ретрлншм&н, ретраншамснт фр. ош&нцован- 
ня. 

рстровбрсія лат. переклад із мови викладу 
на чужу; ретроґрад противник поступу; 
ретроспексія погляд у минувшину. 

ретур фр. назад; ретур ка поворотний бі¬ 
лет. 

ретушер фр. рисівник, що ретушцеб то 
підрисовує, поправляє фотографії, 

рефакція фр. скидка від тарифної належно- 
сти за перевіз товарів залізницею, 



262 рефектар — рецепіс 

рефектіір лат. їдальня в монастирі, 
реферат лат. виклад; справоздання; чин¬ 

ність, що належить до одного урядовця, 
референта; референдар у Польщі і Литві 
високий судетський урядовець; у Німеч¬ 
чині молодий судовик; референдум всена¬ 
родно голосування; референція торг. до¬ 
ручення з боку гарних фірм або інституцій, 

рефлекс лат. відбиття світла; рефлексія у- 
вага, розум, застанова; рефлектор угнуте 
зеркало, що відбивав дуже ясно світло; 
рефлектувати опам’ятуватп когось; мати на 
що надію. 

реформа лат. поправа, переміна; реформа¬ 
тор людина, що береться до поправи (іс¬ 
нуючого ладу); реформація поправа; ан- 
типапський рух у Iі . ст., що довів до за- 
ложення протестантської церкви; рефор¬ 
мати або реформовані приклонники наука 
Лютра й Кальвіна. 

рефрактор лат. фіз. телескоп ; рефракція за¬ 
ломлювання світла, 

рефрен фр. припів. 
рефут&ція лат. збиття закидів противника, 
рецедйв[а], рецидив лат. поворот, повторен¬ 

ня (недуги або злочину), 
рецензент лат. критик, що оцінює вартість 
якоїсь книжки, образа то що; рецензія о- 
цінна (книжки). 

рецепіс лат. посвідка відібрання (листу); ре* 
цента лікарський припис на аладження 
ліку. 
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рецес лат, у ст. Польщі и Литві умова в 
справі розділу спадку; проволока, 

реципієнт лат. посудина, з якої ви помпу¬ 
ємо повітря оживаючи воздушної помпи, 

рецитувати лат. говорити з пам’яти; речі- 
татів Іт. говорені місця пісні, 

рея гол. щоглова жердь. 
рйі'ор лат. карність; риґорбз строгий іспит 
для одержання титулу доктора; риґорозйнт 
цей, що здає докторські іспити, 

ридван гр. дорожна карета, уживана давні ще 
у війні. 

рйза 1. ц. сл. церковні шати; 2. нгм. міра па¬ 
перу = 20 лібер. 

рим, рйфма нім, з гр. однозвучні закінчення 
складів вірша; римувати складати вірші, 

ріінва нгм. рура, якою спливає вода, жоло¬ 
бець, водотока, стік. 

рйнськай нгм. гал. стара австрійська монета 
партости 2 корон, гульден. 

рис або ризв нім. овоч ростини Огуга за- 
ііуа. 

рйса нгм. чорта, знак, внам’я. 
риск фр., рйвико іт. непевна або небезпечна 
проба, 

ритм гр. розмір; гармонійне й звучне упо- 
ряцкопання складів; ритміка наука про 
розмір віршіп. 

ритуал лат, збірка церковних приписів; ри¬ 
туальний образовий. 

рифа див. раф)а. 
рихтувати нім. ладити, направляти. 
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риштйв нім. канава для спливу води; тес¬ 
лярський прилад. 

Р1»’£ра іт. беоіг, дальматійське побережжя. 
р1і*одбн фр. рід веселого танцю у півд. Фран¬ 
ції й Італії. 

рідікіль фр. жіноча ручка торбинка, 
рівошет фр. відбитий стріл, 
рімеса іт. виплата належитости готівкою 
або векселем. 

ріні1 ап5, див. картель. 
ріноплЛстика гр. штука штучної поправки 
носа; рінбцерос зооль. носоріг, 

рісторно іт. відступлення від умови при о* 
беяпвченню [страхованню]. 

рІтярдАндо, рітснуто іт. муз. ввільняти. 
рітурнель, ріторнеля іт. муз. пригри в ка, що 
повторяється, 

ріф аш. див. рафа. 
ріціаус лат. дер єн це К., з якого зерен роб¬ 
лять олійок, уживаний в медицині, 

роба фр. довгий жіночий одяг; зверхній одяг 
суддів у Франції, 

робінія фр. ростина Кп акація, 
рбвер аш. дноколісниця, біцикль. 
род йН£. англійська Й півн.-амер. міра дов¬ 
жини —• 51/2 ярдам = 5,0 У м. 

родзинки фр. через нім. сушений виноград, 
рододендрон гр. бот. деревце К. з грубам, 
лискучим листям, 

роа6т[к]а фр. прикраса в будівництві в виді 
рожі; відзнака урядовців; рід ошліфовано¬ 
го діям&нту. 
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розмарин, ровмяйрав лат, бот, деревце Коз- 
шагіпиз оНісіпаїіз; дикиії р. бредудець. 

розоліс фр. солоджена горівка. 
рокайль фр. мішанина скал, черепашок і т. д., 

вживана в будівництві для прикрас, 
рококо іт. стиль з часів фр. короля Люд- 

віка XIV, 
рокфор об м. Р. у Франції гострий сир з о- 

вечого молока, 
рол6та фр). див. стора. 
роль або рбля фір. частина штуки, яку грає 

один актор; станова ще, 
ром або рум ан$. спіртовий напиток, зробле¬ 

ний в цукрової трощі. 
роман фр. повість; любовна подія; романіст, 

знавець романських мов і літератур, [фр., 
провансальської, іт., есп., порт, і рум.]; ро¬ 
манс лірична пісня з музикою; романський 
стиль спосіб будонання, що визначається 
головно півокруглими луками й банями; 
романтйам літературний напрям з кінцем 
18. і початком 19. ст., що головну вагу клав 
на чуття й брав теми з н&роднього жаття; 
романтик приклонник романтизму, 

ромб гр. чотнрокутник, що має всі боки рів¬ 
ні, а кута протилежні парами рівні; ром¬ 
боїд чотнрокутник, що має боки й кути 
протилежні парами рівні, 

рондель фр. кругла кухонна посуда; рондо 
коло, круг; рід вірша; кругле письмо. 

ростбіф ан$. печена воловина на анґ. спо- 
сіо. 
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рота нім. відділ війська, компанія, 
ротація лат. оборот, 
ротмістр нім. капітан кінниці. 
ротунда нім. 1. великий круглий будинок з 

такою ж нежою; 2. рід жіночої накидки, 
рошбда фр. в шахах переставлення короля 
поза вежу. 

рояліст фр. приклонник пановання королів¬ 
ської династії (у Франції), 

роїіль фр. фортегіян. 
ртуть тур.~ар. живе срібло, 
рубін нім. з лат. дорогоцінний камінь чер¬ 
воної краски. • 

рубрика лат. рід мінерал а, що лише на чер¬ 
воно; у римських законах і літурґічних 
книгах заголовки, писані червоною кра¬ 
скою; місце між двома лініями; видаток, 

рудвра лат. через поль. знищений будинок, 
рудиментарний лат. початковий, нерозви- 

нениії, первісний. 
рулбта фр. газардова гра в гроші при по¬ 
мочі кульок і ріжнобарвної рухомої таб¬ 
лички. 

руль нім. керма корабля, 
рульбн фр. звиток, звій. 
румб ан&. один із 32 штрихів на морському 
компасі. 

рундук ор. підвищення (на кораблі), ґанок, 
руни нім. старе германське знакове письмо 
рупія сане, індійська й перська срібна моне 

та вартости трохи меньше від карб, 
руптура лат. пропуклина. 
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русти кальний лат. селянський, хліборобсь¬ 
кий. 

рута 1. лат. бот. ростина Киїа вїауеоіепз; 
2. фр. дорога, шлях; рутина вправа, дос¬ 
від; рутиибваннй вправний, 

руфа аш. задня частина корабля, 
рушт нін. залізна сітка в печах, 
рясофор гр. монах, що мав першу степень 
постриження. 

с. 
сабайон фр. рід сооу з яєць і вина. 
сЛбаиі бвр, див. шабаш. 
сябсівм гр. почитання звіад. 
сії пан гр. довга сорочка для померших. 
савіінп есп. півн-амер. степи. 
Савабфт євр. Бог сили. 
сагайдак тат. прилад до переховування 

стріл. 
сагіб ар. пан 
гпґан тур. великий кухонний котел, 
саі'о мал. крупа або мучка з деяких родів 
пальми. 

садизм од гм, письменника Сад. полове збо¬ 
чення, що виявляється у неприродному 
збиткований) муїцин над жінками, 

сад і ар. турецький вандрівний монах, 
сазан тур. риба карп [Сургіпив сагріа]. 
сакада фр. муз. нагле 11 одягнення смичком, 
саквояж фр. клунок, сакна 
саккос гр. верхня впископська одіж. 



сакля — самум 

сііеля тат. кавказька землянка, хатчина, 
сакральний лат. приналежний до св’ятих 

тайн або обряді»; сакрамент церков нив об* 
раз, сн. Тайна. 

салата іт. рід ярими; рід приправи, 
салдат мос. з пім. вояк, козак, 
салі на лат. жупа, копальня або варня воли; 
салітра сіль з соду або поташу, азотан со¬ 
ду або поташу. 

саліциль лат. хем. вербована, рід хеиічної 
сполуки. 

сальфетка іт обрусок, скатерть, серветка. 
сялібт|бваяня] фр. яса, привіт, військове при¬ 

вітання (вветрілом з гармат), 
сііля дав. за.ш. 
саламандра лат. рід чорної ящірки в жов¬ 
тими п’ятнами. 

салямі іт. рід ковбаси. і 
сальва лат. з заіуе витай, збірний но стріл 
цілого відділу війська в чиюсь честь; саль- 
ватор спаси т ель. 

сальдо іт, ріжниця між тим, кілько хто ви¬ 
нен, а кілько йому винні; решта, 

сальмійк лат. див. нашатир. 
сальби фр. прийомна кімната, гостинна; ви¬ 

става образів. 
сальдова] фр. жіноча накидка, 
сальтареля іт. іт. народній танець; сальто 
мортйлє небезпечна циркова нпрана, 

самаритянин од м. Самарії обр. милосерииГ 
ЧОЛОВІК. 

с&мум ар, гарячий сухий вітер в Аравії і на 
Сатирі. 
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самурай яп. яп. вища княжа верства, 
саи 1. есп. і порт. ев’ятий; 2 тур. чин. 
санаторій лат. лічниче заведення для неду¬ 
жих; санкція уздороплення, поправа, 

санґвіпік лат. гарячий, веселий і жпалий 
чоловік. 

сандали гр. обув’я, що складається в підош¬ 
ви й ременцін, 

сандпряк гр. 1. живиця; 2. реальіар, 
санджАк тур. хоругов в кінським хвостом; 
край, повіт. 

санітаривй лат, здоропний, лриналежнвй до 
удержання здоронля й охорони перед не¬ 
дугами. 

санкІльот[и] фр. голодранець, назва народ- 
ньої партії в часах французької революції. 

с&нкт[ус] лат. сн’ятий; санкція потверджен¬ 
ня (накона) найвищою пласти, 

санскрит інд. мова старих Індусів, 
санта, сантс есп. св'ятя, св’яте. 
с&нті- фр. при мірах див. центі-; сантІм со¬ 
тня частина франка. 

спиті м сит лат.-фр. чуття, вражіння, нражли- 
вість; сантіментялівм літературний напрям, 
що визначається над звичайною чутливістю; 
сантінентйльнвй чутливий, чужий, враж- 
ливий. 

сапер фр. вояк, призначений до .сипання 
шанців, копання ровів і иньших технічних 
робіт. 

сап’їін див. сафНян. 
еярабйнда есп. еспанський танець з музикою 
й співом. 



270 сарафан — сатурація 

сарафан перс, верхня довга одіж без рукавів, 
запинана з переду. 

сярдсля фр. риба Еп£ґаи1із еп^газісЬоІиз; 
сардинка від острова Сардинія рибка СІи- 
реа вагбіпа. 

сардонічний гр. злісно-глумлинн я. 
сарказм гр. з’їдлива посмішка, глумливість. 
саркбма гр. м’ясна нарість на тілі. 
саркофаґ гр. величавий камінний гробовець 
на взір домовини. 

саташі сер. чорт, біс, алей дух, діявол; са¬ 
танізм почит&ння зла; ненависть до лю¬ 
дей. 

сателіт гр. прибічник, авівда, що безнастанно 
кружить довкола своєї планети; обр. невід¬ 
ступний товариш. 

сатин а] фр. пружконана матерія, подібна до 
атласу; сатиновий гладкий, блискучий (па¬ 
пір). 

сатир гр. від ім. гр. лісовика зоол. 1. рід гі¬ 
малайських бажантів; 2. рід мотилів; бот. 
ростина ОгсНіз тавсиїа, попові яйця; са¬ 
тира літературний твір із гострими кпина¬ 
ми на людські хиби з тим, щоб їх попра¬ 
вити. 

сатисфакція лат. відшкодований, перепро¬ 
сини; вдоволення, радість. 

сатрап перс, через гр. староперський наміс¬ 
ник; людина, що має велику власть і силу; 
тиран. 

сатурація лат. насичення, нейтралізація, від- 
вапнення. 
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сатурн од ім. рим. дога планета сонішної си¬ 
стеми; хем. олово; сатурн&лії народні і- 
грища в честь бога Сатурна. 

сафІр гр. рід дорогоцінного каміня. 
сафічний вірш од ім. гр. поетпи Сафо грець¬ 
ка форма вірша, що складається з трьох 
одинацятискладових і одного п'ятискладо¬ 
вого вірша. 

сафльор лат. бот. ростина СагіЬатиз ііпс- 
Іогіиз, крокіс, світлуха. 

саф'лн або сап’йн тур. рід дуже гарно ви¬ 
правленої червоної шкури, 

сахарат лат. сполука цукру [с&хару] в инь- 
шимг тілами; сахарйн солодке тіло аі смо¬ 
ли, 300 разів солодше від цукру; сахароза 
ростанний цукор; сахарометер прилад до 
міряння скількости цукру. 

сашс[тка] фр. торбинка або скриночка; поду¬ 
шечка, напущена пахощами. 

свастика інд. символічний, подібний до хреста 
знак, що складається якби І8 4 людських 
ніг, що виходять а одного, спільного цен- 
тра, 

светер або світор ан$. [йлуеаіег] плетений 
вовняний кафтан для аабезпечення від поту, 

свііта, світа фр, дружина, почет, 
сеанс фр. аасідання, сходини, 
сеґмент лат. мат. викрій, відтинок кола. 
сеіреґаціа лат. відділення, поділ по відмі¬ 
нам. 

седец фр, лист паперу, зложений в шісна- 
цлтеро на 32 сторінки, шієнацятка, 16°. 
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седіль фр. у фр. правопис! значок , (^агдоп), 
се д і мент лат. осад землі, 
сезон фр. [заізоп] пора року, означений час. 
ееід ор. пан, князь. 
сейсмоґраф, сейсмоскоп ер. прилад до мірян- 

ня землетрусів; сейсмольоґія наука про зе¬ 
млетруси. 

секанс або се кант а лат. жом. січна, лінія, 
що перетинає обвід кола в двох точках. 

сскатура лат. дрочення, переслідування, 
ссквепс лат. другий я черги, дальший; сек¬ 

венція порядок (тоніп). 
секвестр лат. омертвілий кусник кости; сек¬ 

вестрація] при мусонно ваєм маєтку дов- 
жннка в Користь держави або приватного 
вірителя. 

сєкбо іт. мал. спосіб малювати стінні образи 
на сухім ґрунті. 

секрет лат. тайна; секретйрь писарь; секре¬ 
таріат уряд і канцелярія писаря; секрет¬ 
ний тайна і, довірочний; секрбців виділен¬ 
ня людських соків железами. 

секста лат. шостий тон; шеста кляса в шко¬ 
лі; секстант астрономічний прилад до об¬ 
числювання положення (корабля на морі); 
секстет музичний твір на 6 інструментів 
або голосів; секстина вірш, що складаєть¬ 
ся з 6 віршів по 11 складів, при чім риму¬ 
ються вірші перший в третім, другий з че¬ 
твертим і п’ятий з шестим, 

сексуалізм лат. полове, життя; сексуальний 
половий. 
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сект іш. міцне еспанське вино в сушеного 
винограду; шампан. 

секта лат. єресь, релігійне товариство лю¬ 
дей, що відбігають у дечому від головної 
релігії; сектАнт, сектирь єретик; сектант¬ 
ство наклін до творення сект, вузькоглядна 
партійність. 

сектор лат. мат. ви тинок кола, 
сскулярнвація лат. висвободження в під ду¬ 
ховної власти і віддання під світську, 

секунда лат. шістьдесята частина мінути; 
другий 8 черги тон; друга струна скрипки; 
друга кляса в шкоді; секундант свідок при 
поєдинку; секундар другий лікарь у шпи¬ 
талі; секундоґенітура право другого сина 
до спадщини, 

секція лат. 1. краяння (тіла); 2. відділ яко¬ 
гось товариства, уряду або вбору, 

сслядбн фр. любо вник, джиґун, бабій. 
селедннбвиЙ лат. блідо-аеленявнй. 
селбкта лат. вибір; селекція (половий) добір, 
селеніт гр. гіпс; селеної1 рафія опис місяця, 
селйра фр. дот♦ ростина Аріиш £гатео1епз, 

сельдерей. 
сбльтерська вода від гм. города Сельтерс у 
ІІрусії рід природної мінеральної води, 

селямлів тур. ев’яточний похід султана в 
мечет у ев’ято бай раму, коли султан прий¬ 
має своїх достойників, 

семавіольбґіл гр. наука про вначіння слів. 
семафор гр. знаковий, надморський телеграф; 
прилад на залізницях, що дає заліаничим 
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поїздам знаки, чи можна в’їздити на стан¬ 
цію. 

семест[е]р лат. піврїк, піврічна наука у ви¬ 
щих школах. 

семіиар[ія] лат. школа на народніх вчителів; 
духовна середня школа або заведення для 
студентів теольогії; наукове заведення. 

семіольбГія, семіотика гр. мед. наука про 
познака недуг. 

семпре 4т. муз. стало, все таксамо. 
сенат лат. у старинних Римлян найвища 
державна рада; найвища судова й адміні- 
страційна вдасть; найвища університетська 
рада; сенатор член сенату, 

ебнеґа ам. лічнича ростина Роїу^аіа зелена, 
сенес ар. листки дерева Сазаіа зеппа, вжи¬ 

вані на прочищення. 
сенешаль фр. найстарший достойник у дав¬ 
ній Франції й Англії. 

ебніор лат. найстарший член роду; предсі- 
датель брацтва; сеніор&т уряд сеніора, пра¬ 
во старшини. 

сенс лат. змиол, рація; сенсація велике вра- 
жіння, зворушення, подив; сенсуалізм на¬ 
ука про вражливість змислів. 

ссн[т] фр. ев’ятиії, ев’лта. 
сентенція лат. вирок суду; гадка, основна 
думка, що містить якусь науку, 

сентімент див. сантімент. 
еентнбр ц.~сл. вересень. 
сепаратизм лат. бажання і стремління по¬ 

збутися чужого пановання й стати неза- 
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лажним; сепаратний окремий; сепаратор 
щнтрифу$а; сепарація розділ; правний роз¬ 
діл у подружжю. 

сепія гр. брунатна фарба іа міхура атрамен¬ 
тової риби Зеріа оШсіпаїіз. 

септемвірйт лат, заряд семи людей; септет 
музичний твір на сім інструментів або го¬ 
лосів. 

септика гр. мед. гниття. 
септімл лат. семий тон з черги; сена кля- 

са в школі. 
сер ан$, пан, титул анґ. дворянина. 
сера[Й|ль перс, султанська палата. 
серасвІ(р] тур. титул тур. міністра війни. 
серпфйм євр. вищий ангельський чин. 
ссрвантка фр. ошклева шафка на всілякі 
дрібнички та прикраси; сервета салфетка, 
обрус, скатерть; сервіс ціла столова за¬ 
става. 

сервілізм лат. підлещування або понижу¬ 
вання перед вищим або сильніщвм задля 
страху або корвети. 

сервітут лат. повинність, пр'аво користува¬ 
тися чужою власністю. 

сердар або сірд&р перс, вожд, намісник. 
серенйда іт. нічний спів або музика під ві¬ 

кнами любки або особи, якій хочемо зро¬ 
бити честь. 

сержант фр. підофіцер. 
серіозно лат. поважно, на правду, справді, 
серія лат. ряд, порядок; один відділ біль¬ 
шої цілосте; процентові державні білети. 



27 Г> серкль — сил юрська формація 

серкль фр. двірський прийом, 
серотерапія лат -гр. лічення при помочі ветри- 
кування серум? цеб то сирова ці. 

серпентин лат, мінерал аеленяної краски; 
серпентини дорога в великими закрутами; 
крива шаблюка, 

сертук фр. див. сюртук. 
сбсія лат. засідання, нарада; час тривку на¬ 
рад (парламенту, суду), 

сестерцій лат. староримська монета = 1І* де- 
нара. 

сецесіонізм лат. літературний напрям, що 
зважав більш на дивний настрій і форму, 
ніж на зміст; сецссіоніст той, що зробив 
сецесію цеб то відділився від чогось, усу¬ 
нувся; првклонник сенесіонізму, 

сибарит гр. чоловік, що любить жити у роз¬ 
кошах. 

спбілля лат. ворожка, 
спіїїра есп. скручені листки тютюну, 
сиґяАл фр. умовлений знак на віддаль, гасло; 

сиґяялівація давання умовлених знаків; 
сиґяатура знак на книжці або на якім инь- 
шім предметі; сиґлет перстень з камїнем, 
на якому вирізані перші букви або герб, 
уживаний замісць печатки, 

сидсрііт лат. залізна руда, зложена з окису 
заліза й двокису вугля. 

Сдаифова праця від гм. гр. короля Сизифа 
трудна, безхосенна праця. 

сяЕОф&нт гр. донощик. 
силіорська формація хеол. одна з найстарших 
верстов т, ав. палеозойського віку. 
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сйляба лат. склад. 
сильвбт|к]а фр. див. сілюет. 
сильвін н.-лат. мін. лотасоний хльорак. 
спльоґізм гр. внесок, заключення. 
симбібза гр. співжиття двох або більше ро- 

стинних чи авіринннх відмін. 
симвбл|ізи] гр. знак, ознака; образове пред¬ 

ставлення якоїсь річі; символічний обра¬ 
зо ний; загадковий. 

симетрія гр. ріин[омірн]ість, правильність; по¬ 
дібність двох полонин тої самої річі; симе¬ 
тричний рівномірний, правильний, подіб¬ 
ний в обох полонинах. 

сим[м]ахін гр. у старих Греків воєнний офен- 
зииний союз. 

симбнія лат. сн’ятокупство. 
симпатія гр. прихильність, спочуття, любов, 
потя і\ 

спмпозіон гр. грецький бенкет, 
симитбм гр. признака, ознака (недуги); сим¬ 
птоматичний знаменний, з певними призна¬ 
ками. 

симуляція лат. удавання, вигадка, 
симфонія гр. музичний твір на орхестру. 
СБпаґоґя гр. біжниця, школа, 
синаксйр гр. життя св’ятих. 
сппапізм лат. пластир з гірчиці. 
сііидие гр. правниЙ заступник у маєткових 

справах; синдив&т спілка торговців або 
промисловців для мопирання спільних справ, 

синедріону, засідання ради; жидівський суд. 
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синекдоха гр. уживання частини на означен¬ 
ня ЦІЛОСТИ. 

синекура лат. легка и добре платна поса¬ 
да. 

синель фр. шнурок, сплетений із кількох ни¬ 
ток. 

сннвопа гр, муз. перенесення наголосу з на¬ 
голошеної ноти на ненаголошену; грам. 
випад голосівки між двома шелестінка- 
ми.. 

синктстігзм гр. мішанина ріжнпх незгідних 
наук, особливо в теольоґії із фільософії. 

сппбд гр. збори духовних; сипбдик поминаль¬ 
ниця; синодичний від одного нового міся¬ 
ця до другого. 

синонім гр. слова того самого значіння (шлях 
— дорога); синоніміка пояснення синоні¬ 
мів. 

спнопсіс гр. збірка матеріялів, що відносяться 
до того самого предмету; синоптичний звід¬ 
ний (пітонись); сннтяґма синопсіс; головна 
частина старогрецької драми, 

сіінтавса гр. грам, складня, 
еинтсаа гр. посту подання в розумованню від 
подробиць до загалу; сполука, 

синхронізм гр. рівночасність, 
сирена гр. корабельна трубка, свиставка, 
сйроп ар. цукор розварений з водою, 
систем [а] гр. [уіфіад, уміле упорядкований, 

уложення прана лежнях до себе або поді¬ 
бних річей в одну цілість; систематика спо¬ 
сіб укладання (в ботаніці). 



сифіліс — скавт 271) 

сифіліс гр. заразлива полова недуга, пранці; 
сифілітик хворий на сифіліса. 

сифон гр. трубка до переливання води при 
помочі газів. 

сІбрра есп. гірський хребет, 
сієста іт. полудневий відпочинок, 
сі есп єн с аш. срібний англійський гріш вар- 
тости шести пенсів або ііів шилінга, 

сілікйт лат. крем’яна сіль; сілїдій кремнь. 
сілос есп. консервування через зиму зелено¬ 

го корму для худоби. 
еілюст, сІлует або снльвета фр. образ схоп¬ 
лений з тіне, яку кидає особа; начерк ха¬ 
рактеристики якоїсь особи* 

сільф[ід]и гр. по середновічним повірим духи 
повітря, 

сіпвел гр. у східній церкві назва духовників 
і монахів в окруженню єпископа. 

с1нто[іам] первісна релігія Я ланці и, 
сінус лат. мат. встана; пряма лінія, пове¬ 
дена з точки обводу кола нормально до я- 
когось иньшого луча. 

сіньбр, -а іт. пан, пані. 
сіонізм сер. змагання Жидів до народної окре- 
мішности і з&ложення держави в Палести¬ 
ні. 

сірбкко іт. сухий, гарячий вітер в південно- 
східній Італії. 

скабіяат лат. суд присяглих. 
скабіоза лат. бот. ЗсаЬіока агуепзіз, хри¬ 

стова паличка, наголоваток. 
скавт ам. пластун. 
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скал я гш. міра, поділка; степені; муз. об’єм 
голосу, всі тонн, які може видати голос, 

скальд герм, старо-скандинавський кобзарь. 
скальп анї. шкура з волоссям, вирізана а го¬ 
лови вбитого порога; скальпель гострий 
лікарський ніж. 

скамнбній лат. сок із коріння ростини Соп- 
уоіуиіиз зсашшопіа, що вживається як 
лік на прочищення, 

скандал лат. згіршення, бешкет, 
скандинавізм сп. напрям, змагаючий до по¬ 
літичного об’єднання скандинавських дер¬ 
жав. 

скандувати лат. читати вірші, назначуючи 
притиском довші склади, 

скарабей лат. чорний хрущ, якому вгиптяне 
віддавали Вожу честь. 

скарифікація лат. нарізи, пороблені—лікар¬ 
ським ножиком на людськім тілі, 

скарлатина або шкарлятйна лат. мед. гор- 
ляна недуга, красуха, 

скарші фр. підмурований або насип, що під¬ 
пирає стіну; внутрішня збіч рона. 

скат фр. рід гри в карти, 
сквер ан$, невеликий міський сад серед біль¬ 
шої площі. 

скслбт гр. кістяк. 
скептицизм гр. фільософія, що не признає 

нічого певного; скептичний недовірчивий, 
неймовірний. 

екерцііндо іт. жартом, весело; скерцо лег¬ 
кий і веселий музичний твір. 
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скйнія гр. переносний храм Мойсея, 
скип[е|тр гр. жезл, булава, 
скипідар перс, терпентина. 
скит гр. п^стельнн, монастир, 
скі спандлещета» совги. 
скіоптікон гр. чарівний ліхтарь, прилад, що 
кидає побільшені образи на розвішене по¬ 
лотно. 

скіц див. шкіц, ескіз. 
склеро а а гр. мед. ствердіння тканок артерій, 

серци, мозку; склєрітіс ствердіння рогови¬ 
ці в оці. 

екблії гр. старогрецькі ліричні веселі пісні, 
ской плі вовн ний лат. замотаний, 
скомпонувати лат. зложити, створити, 
свомпрімбваний, сконденабваний лат. згу¬ 
щений. 

скомпрометувати див. компро мішу вати. 
сконсолідований лат. злучений, 
сконстатувати лат. ствердити, 
свонстсрпбваний лат. змішаний, збитий а 
ця н те лику. 

екбнто іт. торг, зворот частини заплачено¬ 
го проценту, коли платиться перед речен¬ 
цем. 

сконфузити лат. засоромити, 
скорбут див. шкорбут. 
скорпіон, екбрпня гр. їдо витий павук, 
скраб аш. австралійський хаш. 
скри $ерм. збірник постанок ганзейських куп¬ 
ців у Новгороді. 

екрнба лат. у Римлян пасарь; скрипт пись- 
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мо, рукопись, манускрипт; (довжна) посвід¬ 
ка; скрнптор титул старшого урядовця в 
бібліотеці; скрнптура зшиток, 

скристалізований гр. скріпляй н стару форму, 
виразний, ясний, 

сврофули лат. жовни, золотухи, 
скрупул лат. 1. сумнів; 2. одиниця аптекар¬ 

ської ваги; скрупулятний дуже точний, со¬ 
вісний. 

скрутйнія лат. обчислення голосів при го- 
лосованню н проголошення висліду вибо¬ 
рів. 

скуло іт. італійська монета в 5 лір. 
скульптор лат. різьбар ь, сницарь; скульптура 

різьбарство, сницарство. 
скумбрія гр. чорноморський селедець Зсот- 

Ьег зсотЬгиз. 
скунк[с] анх. зооль. МерЬїїіз уагіапз півн.-амер. 

вонючка. 
скушцтнна серб, сербський сойм. 
славіст знавець і дослідник слав’лкських мов 

і літератур; слав’янофіл приклоннпк ола- 
в'янського єднання, 

слейд сп, |8Іоід] наука зручности, 
смараїд Он в. шмараад. 
смірна від тур. м. Смірни рід кадила, 
сжбкіпґ аш. короткий мужеський сюртук з 

великими вилогами з переду, 
сморцапдо іт. туз. що раз тихше, 
сноб ан£. чоловік, що вдає пана, зарозумі¬ 
лець. 

собор її.-агав, і'оловна церков; збори цер- 
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повних достойників; собраніє болгарський 
соНм. 

сод фр, білий, м’ягкий мвталь; сода хемічна 
сполука, подібна до кухонної соли, 

содаліс лат, член релігійного товариства, 
содомія від м. Содома в Палестині полові 

зносини із звірятами, Содбмськпй гріх» 
солоні а Ант лат. людина, що сн’лткує свої 

іменини або уродиви. 
солецизм гр. рет. неправильний з граматич¬ 

ного боку зворот мови, 
солідарність лат. порозуміння, вваїмна зго¬ 
да, порука або поміч; солідний певний, 
статочннії, основний. 

соліст іт. спінак або музикант, що сам спі¬ 
вав або грав. 

солітер фр. велика глиста, що жив нераз у 
кишках чоловіка або звірят, 

солтис пол. в давній Польщі сільський суддя. 
солйрний лат. сонішний. 
соль іт. п’ята нота в гамі; фр. су, перуан¬ 

ська срібна монета вартости коло 5 фран¬ 
ків. 

сольвент лат, виплатний, 
сольд іт. іт. гріш, і/чо частина ліри, 
сбльо іт. сам один; музична композиція на 

один голос або інструмент, 
сольстііція лат. зворот сонця, перемога (зи¬ 
мова 21. грудня, літня 21, червня), 

сольфгітара іт. отвір нечинного вулькана. 
сольфеджіо іт. початкові вокальні вправи в 
читанню нот без слів. 
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сомятольоґія гр. наука про людське тіло. 
сомн)і[м]буліем лат. сновидання, люнатизм, 
сонйнт лат. грам, голосівка. 
солата іт. музично & твір, зложений із 3 або 

4 частин; сонатІня мала соната, 
сблда фр. зонда. 
сонет іт. форма вірша, зложена з двох чо- 

тировіршових І ДВОХ 3-НІрШОВИХ строф, ко¬ 
жний нірш по 14, >3 або її складів, 

соибре іт. муз. звучно, 
сопр&н іт. високий жіночий голос, 
сорбет ар, напиток а овочів, пукру і цитро- 
нового соку. 

сорґо іпд, бот. рост. Зог^Ниш Регз., рід абі- 
жевої трави. 

сордіна або сордікя іт. муз. див. сурдина. 
сорт фр. рід, відміна; сортІмент склад або 

вибір товарів (книжок) на продаж; сорту* 
вати ділити по підмінам, порядкувати, До¬ 
бирати. 

сос фр. підливка, приправа до м'яса. 
состенуто іт. муз. здержуючи тони, без по¬ 

спіху. 
сотер гр. спаситель. 
сотій фр. рід сатиричної 3 алегоричної ко¬ 
медії у французькій літературі XV—XVI ст. 

сбтт© воче іт. муз. півголосом, стиха, 
софа ар. рід канагш. 
софізм гр. висліц, опертий на хибкім зало* 
женню 3 виведений при помочі натягнених 
доказін; викрут; софіст при клони ик софі¬ 
стичної фільософії, софістики; крутій. 
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сбфта тур. турецький монах. 
социиійне приклониики протестантської ре¬ 
лігії Фавста Соди на. 

соціольбґія лат. наука про підставу, уклад 
і розвій громадського життя; соцІялізацІя 
усуспільнення; соціалізм наука про такий 
лад на землі, коли всі будуть рівні й мати¬ 
муть однакові права; соціаліст приклоннвк 
соціалізму; соціальний громадянський, су¬ 
спільний; с. демократи соціалісти, що кла¬ 
дуть голонну вагу на робітниче питання; 
с.-революціонери соціалісти, що думають 
здійснити свою програму оружним повстан¬ 
ням. 

соя лат. бот. рост. 8о]а з родини бобі о. 
спАгі тур. турецька кіннота; французька по¬ 
ліція в Альжирі. 

спазма гр. корч, перелоги, завійня. 
спаржа лат. див. шпара$и. 
спартакісти від гм. Спартапа члени німець¬ 
кої комуністичної партії, 

спартанський від гр. м. Спарти суворих обп- 
чаів, 

сдація чім. черенка без букви, відступ між 
словами й стрічками в друку. 

спедйтор іт. див. експедитор. 
спектакль фр. виставка (в театрі); спектАтор 

глядач. 
спектр лат. ряд оеми красок дуги: червона, 
помаранчева, жовта, зелена, синя, темно- 
синя, фіолетна; спектральна аналівп пізна¬ 
вання із спектра даного тіла, з чого воно 
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складається; спектром стер, спектроскоп 
прилад, який довершуєтья с,-у аналізу, 

спекулятивний лат. дослідний, розумовий 
(фільоСофія); спекуляція розсліджування при 
помочі розумонаннл; вигляди на добрий ви- 
слід (у підприємстві), оперті на обрахунку 
правдоподібних обставин, 

спсліопка лат. нора, шинок, 
спепсер ай.?, жакет. 
сперма гр. насіння, зародок; сперматоайа 
дрібні звірятка, що живуть у насінню або 
зародку; сперматольбі'Ія наука про зарод¬ 
ки. 

специфікація лат. поодиноке вичислювання 
або поіменне виписування; специфічний 
питомий (тягар); спеціаліст фахоьець; сае* 
діяльний особливший, питомий, окремий, 
відповідний. 

спікер ат. президент анг. палати громад, 
снікбт іт. рід невеликого п’яніна, 
спіральний лат. слимакуватий, шрубув&тий. 
сиіріїпт лат. грам, протиснена шелестівка. 
епірітйвм лат. наука про духів; спірітуа- 
лівм фільософічний напрямок, що вчить про 
духову істоту Бога; віра в духів; спІріту- 
іільннй духовий; спірт або спірІтус дуже 
легко ваьальниЙ плин, алькоголь; спірто* 
м стріл методи для виміру скількости аль- 
коголю в на нитках (горівках). 

сплспальґія гр. мед. недуга селезінки, 
сплін ай*, нервові недуга, що проявляється 
пригнобленням і злим настроєм. 
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сплянхнольбгїя гр. наука про внутренности 
(утроби, жолудок і т, д.). 

спблія лат. воєнна здобич, 
споидей гр. віршова стопа, зложена з двох 

довгях складів |-] 
спонтанічнвй лат. з власного наклону, до¬ 

бровільний. 
спорадичний від гр. островів Спорадгв пооди¬ 

нокий, віддільний, розкинений, окремий, 
спорво іт. торг. див. брутто. 
спорт сшє. всілякі гри й забави, що вироб¬ 
ляють силу й зручність, 

спрнт фр. зручність. 
сдудбй учень визчих братських шкіл у Ки- 

їві. 
стабілізація лат, усталення, затвердження в 
урядованню. 

ставроліт гр. мін. рід гранату. 
ставропігія гр. монастир, залежний впрост 

од патріярха; інститут, залежний од ми¬ 
трополита а правом самоуправи; Ставро¬ 
поля поляризаційний прилад для кристаль- 
нооптичних помірів; ставрофбр носителі 
хреста при релігійних обходах, 

стадія гр. грецька міра довжини около 125 
кроків; також стадій гр. місце перегонів; 
стан (хвороби); якийсь протяг часу. 

стап[в]ато іт. муз. уривано, 
сталяґміт гр. стіжковатий осад в вапна на 

споді печери; сталяктйт такий самий осад, 
звисаючий сопллми з повали печер. 

стамет, стаміяа фр. рід тканини. 
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стампіл[і]я фр. печатка в нирізаним підписом, 
станіоль іт. тоненька блщшса з цини або 
цинофолії до обвивання, 

станця, станс іт. форма поезії, що склада¬ 
ється з вісьмох віршів, октава, 

станція лат. перестанок (зал зницї); гал. кім¬ 
ната; місце, де приймають учнів на хату £ 
харч. 

стапель нім. поміст, з якого спускають но¬ 
вий корабель на море, 

старт ан£. місце, звідки зачинають коні бігти 
при перегонах. 

статіів лат. нідстанка в виді триніжка, 
статика гр. наука про рівновагу тіл. 
станір гр. назна всіляких старогр. монет, 
статііст лат. німа особа на сцені; політик, 
диильомат; статистика наука про держа¬ 
ву; обчислюваним, нереиись людности; ста¬ 
тичний в рівновазі, в спокою, 

статус лат. положення, стан, 
статут лат. устав (товариства), збірка по¬ 
станов, правило. 

статура лат. постава, постать; стДтуя зро¬ 
блена (з глини, в дерева) постать, фігура, 

стадія лат. див. станція; заведення для до¬ 
слідів. 

стеа;>і'ш[а] гр. товста матерія, що міститься в 
лою. 

стеатііт гр. мін. відміна лояка. 
стеґпоза гр, мед. хороблене звуження (жил), 
стенпель нім. прилад до відтискування пе¬ 
чаток та відбивання монет; марка з відзна¬ 
кою держави, знак; підпора. 
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степоґрйфІя гр. скорочене письмо, скоропись. 
стенторовий голос од ім. гр. героя шід Трої 
Стентора дуже сильний голос, 

стереоґрйфія гр. рисонання на одній площі; 
стереометрія наука про обчислювання об- 
ему та поверхні твердих тіл; стереоскоп 
прилад, яким можна бачити обома очима 
два образи як один; стереотип стале від¬ 
лите письмо на металеиій плиті. 

стсрялІ8ііція лат. заходи, яких уживається 
для знищення бактерій. 

стерлій і аж, див. штерліш. 
етернйльї'Ія гр. мед. біль грудної кости, 
стстоґраф гр. прилад до зазначування рисун¬ 
ком віддихових рухів; стетоскбп слухавка, 
лікарський прилад до обслухування відди¬ 
ху хорих. 

стехіометрія гр. наука про відношення скіль- 
кости й ваги, в яких лучаться з собою ті¬ 
ла хеиічно, 

стиґма гр. знак, п’ятно, у колено я, рана, 
стиль гр. рильце, яким колись писано на та¬ 
бличках, покритих воском; спосіб писання 
кожного письменника; прикмети будівлі у 
ріжішх народів; означення часу; стильний 
або стильовйй правильно й гарно написа¬ 
ний або збудований; стилізація спосіб укла¬ 
дання гадок на письмі; стиліст письменник, 
що гарно пише; стилістика наука про пра¬ 
вильний уклад гадок на письмі; наука про 
стиль. 

стнпа лат. пир, бенкет; комашня. 

10 
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«иг якби дія лат. гро пі єна запомога, яку да- 
«іо/и учням з окремих фондацій, 

стих .у/ пірці; етихарь богослужебним одяг; 
стихійний жив німим; сіихіра церковна 
См’ято і на пісня; стихія елемент, жиило. 

стімгр ан$. паролід. 
стімул лат. заохота, принука, 
стоа гр. ганок мі стовпами; стоїк приклонник 
фільоСофії Зенона, який вчим, що треба зно¬ 
сити, що доля дао; стоїчний сталий, твер¬ 
дий, незнорушимий. 

стола лат. рід жіночого одягу у Римлян, 
стоп ат. стате, задержатися, 
стора аш. віконна яанавіса, яку можна під¬ 

носити або спуска і и. 
сторно іт. н касовій книжці поправлення 

нен іастмоо вписаної позиції, 
стортінґ та. норвежськиіі сейм 
страОІзч гр, ви і, косоокість, 
страйк аш. яабастовка, змова робітників по¬ 
кинути роботу, щоби вибороти кращі умови 
при ці, 

стрппґулгіціл лат. удушення через повішення, 
страто? гр. у Греків п >лкоиодеиь; стрятеґІч- 
ний військовий, важний з військового по¬ 
гляду; стратегія наука про воєнну штуку, 

стратифікація гр. хеол. уклад верстов землі, 
стрііца іт. купецька підручна книжка, де по 

черзі записують я доходи & розходи, 
строфа піч. полоса (землі або мори), зона. 
стрнхнін| а] гр. дуже сильна отру я, 
стрихуватн чім. нирівнуватл міру; скалічите 

ногу о ногу. 
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стріт анс. [вігееі] вулиця, 
стробоскоп гр. прилад, в якім обертається 
ряд образків так, що це виглядає як рухи 
одного тіла. 

стронцій гр. металічна основа стронціянової 
землі або строяціяну. 

строфа гр. ряд нір ш і в, що містять якусь скін- 
чену гадку, стрічки; строфувати ганити, 

струдель нім. рід печива, вертуни, 
структура лат. будона, спосіб будовання, 

устрій. 
струм бат див. інструмент. 
струсь, страво лат. птиця ЗігиіЬіо сатеїиз, 

відома із пишних пер. 
студбнт лат. учень, особливо вищої школи; 

студія науковий дослід, праця написана 
на підставі основних дослідів; начерк об¬ 
разу. 

су фр. дрібна монета, У«Ло франка, б еант. 
суб- лат. у злож. нищиіі, під-; субальтери 
підчинениЙ, нищий урядовець. 

субарктичний лат. підбігуновий. 
субвенція лат. грошей а підпомога. 
субдіякбн лат. перший степень св’ячення на 

св’ященика. 
суб'єкт лат. грам. підмет; особа; помічник 

(у крамниці); суб’єктивний особистий; су¬ 
б'єктивність оцінювання поглядів і посту н- 
кІв після власних вражінь. 

еублімйт лат. хемічна мішанина живого сріб¬ 
ла з хльором, хльорак ртути. 

субльокатор лат. піднаємець (хати). 
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субмісІя лат. старання о держалну повинну 
в тим, щоб її відступити під ліпшими умо¬ 
вами, 

субординація лат, підвладність, послух, 
субот пики сер. розкольники, що постять у 
суботу. 

субретка фр. зручна покоївка; роля служни¬ 
ці на сцені. 

субсидія лат. поміч, (грошева) допомога, 
субскрнбувати лат. підписуватися на що, 
зобов’язуватися купити або замовити (ча¬ 
сописі»), 

субстанція лат. самостійна істота, єство, 
субститут лат. заступник; субституція на¬ 

зв ач єн ня заступника спадкоємця, 
субстрат лат. підстава, даний випадок, 
субсумуватн лат. підпорядковувати, 
субтільний або су Стольний лат. ніжний, де¬ 
лікатний, докладний в подробицях, 

сувербп фр. вверхник, незалежний; суверен¬ 
ність зверхня власть, незалежність держа¬ 
ви або пануючого. 

суґ[ґ]ерувати лат. піддавати гадку; суге¬ 
стія піддавання гадок загіпнотизованим, цеб 
то штучно приспаним особам. 

суІта фр. [виііе] музична композиція, трохи 
лекша й свобідніща від симфонії. 

сукм&и[а] тур. вовняна верхня одіж, свита, 
еукцесійний лат. дідичний, спадковий; с. 
війна війна за спадщину; сукцбсія спад¬ 
щина. 

судима, сулема лат. див. сублімат. 
султан ар. титул східних володарів. 
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сульфат лат. сірчан; сульфід сірчень, сір- 
чак. 

сума лат. збірне число; величина, яку одер¬ 
жуємо через додавання кількох величин; 
кількість гроша; богослуження в лат. цер¬ 
кві; сумаріічний узагальнений, скорочений, 

сумпт лат. кошт, наклад (книжки), видаток, 
сундук тур. скриня, скринка. 
суни Іти ар. правовірні магом вдане, що при¬ 

знають устні перекази про Магомеда, т. з в. 
Сунну. 

суп фр. росіл, юшка, зупа. 
супе фр. [зоирег] вечеря, 
су пер- лат. в злож. над; сунерарбітер суддя; 

суперінтєпдбнт у протестантів начальник 
церковної округи; суперіор настоятель мо¬ 
настиря; супортара те, що потручуеться з 
ваги товару понад тару наслідком злого 
опаковання; суперфосфат штучний навіз, 

суплемснт лат, доповнення, додаток; сун- 
лбнт помічник, заступник учителя, 

супліка лат. подання, просьба на письмі, 
су попу вати лат. догадуватися, припускати, 
супрсматія лат. перевага, провід, 
сургуч есп. ляк до печатання. 
сурдина фр. прилад до ослаблення звучности 
музичних інструментів, 

сурдут фр. гал. див. сюртук. 
сурик гр. мінім. 
сурма тат. 1. муз. голосна труба; 2. хем. 
також сурмпк антимон. 

сЯ)[р]оі'ат лат. домішка до правдивого това¬ 
ру иньших гірших складників. 
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суспендувати лат. вдержувати в сповнюван¬ 
ню обов’язків; суспензорія опаска до під¬ 
держування. 

сустеитація лат. поміч; о гора; пожива, 
сутана іт. ряса католицьких св’ящеників. 
сутенер фр. любовним на удержанню розпус¬ 

ної жінки. 
сутербни або сутсрйни фр. мешкання в пив¬ 
ниці. 

суфікс лат. грам, наросток (корінл). 
суїріт іш. попала, стеля. 
суфлйр фр. особа, що підповідає в театрі гра¬ 
чам на сцені. 

суфлйт фр. страва а битих яєць і тертих яб- 
лок. 

суфрдґан лат. помічник єпископа. 
суфражйст[ка] або суфражетка лат.-фр. при¬ 

клони и ця виборчого права для жінок, 
сфалерит гр, руда цинку, сірчак цинку. 
Сфера гр. небозвід; обшар землі, верства; 
круг думок або людей; Сферо чбтер прилад 
до міряння малих частинок довготи; сфе* 
рика наука про кулю; сферичний куля¬ 
ста У; сферо'ід приплащена куля, 

сфінкс гр. єгипетський символ мудрости, по¬ 
твора з лицем і грудьми жінки, а з тілові 
і ногами льва 

сфорцандо іш. муз. що раз енльніще, в при¬ 
тиском. 

сфрагістика гр. наука про старі печатки и 
відзнаки. 

ехеия гр. вигляд, зразок; фїґура; схематгіч- 
ний зроблений по якійсь схемі, зразковий. 
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схгіямл гр нідлом; непризнавання папи, пра- 
нослан’я; схизматик православний, 

схолія лат. коротке пояснення слів у ста¬ 
ри них письменників, схоліастів; схолярх 
начальник вищої школи; схолгістнк уче¬ 
ний, іцо займається схоластикою, це б то 
еередновічною філ ь<«Софії ю, яка оцінювала 
псе а релігійного станомища; крвлошачин. 

сцена гр. під нищене місце в театрі, де дають 
виставки; місце, де щось діється; яна; по¬ 
дія, сварка; сцснсрін вигляд сцени; сце- 
нічнпб придатним на сцену, 

сціісія лат, спір, перепалка. 
сюжет фр, предмет, головна, гадка, основа, 

тема. 
сю И]нІ8[а] фр. несподівана приємність, 
сюртук фр. верхня мужеська одіж. 

т. 
та бак од м. Табахо тютюн; та б а па тютюне- 

ний порошок до нюхання; табакерка, та- 
блтіірка ріжок. 

табеля пін. спис, зіставлення, таблиця, 
табес лат. сухоти хрестового стрижіня. 
табіін фр. з перс, рід шовкової матерії. 
таблетка фр. таблична; тлбльб обрва, малю¬ 

нок; спис; смішний вин док; табльдот 
[ ІаЬІе сПібІе] обід у гостиннії ці при спіль¬ 
нім столі. 

табу інд. предмет або особа, якої по віру- 
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ванням деяких племен (в Австралії) не віль¬ 
но дотикати. 

табуля лат. таблиця, спис, виказ; спис усіх 
земельних носілостей, гіпошепа; табуляр- 
ннй вписаний до табу лі, земельний; табу¬ 
лятура збірка правил віршування німець¬ 
ких міневенґерів. 

табурет фр< стільчик без поручча. 
таверна іт. гостинниця, корчма, шинок, 
тавмятольбґія гр. наука про чуда, 
тавро гр. янам’я, клеймо. 
тавтольоіія гр. непотрібне повторювання по¬ 
няття кількома словами, 

таган гр. триніжок для варення на огні, 
таель ат. китайська монета й вага, 
тайґа сиб. густий, непролазний шпильковий 
ліс у Сибірі. 

тАйстра Нілі. гуц. торба. 
тайфун пиш. гострий, гарячий і сильний ві¬ 

тер на китайському й япанському морі, 
такелаж гол. кораблева снасть, чаїїма. 
такса гр. стала ціна, належитість; таксація 

оцінка. 
такт лат. 1. муз. поділ мельодії на короткі 
части, рівні що до часу; 2. уміле поведення 
з людьми. 

тактика гр. штука як вести війну; поступо- 
вання в якомусь випадку; тактичний, тав- 
тбвннй уложенпй по тактиці, 

талак ор. розвід у Магомедан. 
талан тур. щастя, доля; ветер. сибірська по¬ 
шесть у коней. 
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талант лат. 1. велика здатність, хист; 2, гро¬ 
шева одиниця у стариннях Греків і Рим¬ 
лян. 

тялізман ар. чародійське средство (від не¬ 
щастя), 

талір[ка] див. таріл\ка\. 
тйліс евр. одяг, який вживають Жиди підчас 
ранішної молитви. 

талія фр. 1* стан (тіла), постава; міра н пасі; 
станин; 2. колода карт, 

талмуд евр. книжка, в якій аібрано все жи¬ 
дівське релігійне знання, 

талон фр. відривна книжечка, відтинок, 
таляр лат.-чім. довга сн’яточна одіж (дея¬ 
ких урядовців), ряса; давніщий гріш, 

тальк кім. мін. лояк, що складається з маг- 
ну, кремового квасу й одробини води, 

тіільман те. предсідатель швед, сойму. 
тальмі фр. рід позолочуваного мосяжу. 
тйна чім. гребля; перешкода, 
тамббр, тамбур фр. 1. бубон, барабан; бара¬ 
банщик; 2. окремий спосіб вишивання; там- 
буріи[о] іт. малий ручний барабан з дзві¬ 
ночками. 

тамґа тат. рід мита в давній Росії, 
таможня перс, через мосп. митниця, 
тампет фр. старий французький танець, 
тампон фр. скруток вати або чистого поло¬ 

тна до стримування кроні. 
там-там ким. рід барабана у південно-азій¬ 

ських народів. 
тая кит. вага = 6072 кґ.; яп. міра поверхні 

10* 
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= 10 а; та піт на сході міра поверхні рі- 
жної величана, нпр. в Хиш=,/з десятини, 
в Бухарі ь(% дес. 

тапятофббія гр. страх перед смертю, 
танґ яп. див. тан; тйнґа або тслґа тат, 

срібна монета н середущій Азії (Монголії), 
вартости 40 шайв. 

Тіінґепс, тлнґснта лат. стична лінія, що до¬ 
тинає обвід кола в одній точці, 

тандем ан*. ронер з двома садженнями, 
тнндііта гт. лихий виріб або товар, 
тапнін фр. гарбник в галясінок. 
танталсві муки від гм. гр. пароля Т. страшні, 

нениносимі муки. 
тантібмп фр. дохід або виск з підприємства, 

який виплачується робітникам і урядовцям 
того підприємства; платня авторам від те¬ 
атральних вистав, 

танцч&йстср нім. учитель танців, 
тапста нім. (паперове) обаття на стіну, 
тапір фр. звіря подібне до осла, 8 видовже¬ 
ним носом. 

тапіруняти фр. бурити й кучерявити волосся 
гребінцем. 

тапіцер нім. обивач, декоратор. 
тДра гт. вага опаковання товару, 
таракан тур. зооль. комаха Віаііа огіепіаііз. 
таріїп гр. у старинних часах прилад до роз¬ 

бивання мурів, 
тарантас моє. критий повіз, 
тарантеля гт. їдонвтий павук Агапеа іагап- 

Іиіа; дуже швидкий неаполітанський та¬ 
нець. 
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тйрдо ІШ. муз. поволі, 
тарпф[а] ор. спис, цінник, приписана платня, 
тарілка, таріль нім. рід посуди, миска, 
тарляті'ш фр, тонка, легка й рідка тканина з 

бавовни, 
тарок іт. рід гри в карта, 
тартай іт. невеликі човна, 
тартар гр. підземний світ, пекло, 
тастер нім. прилад до замикання електрич¬ 

ного току. 
тасувати, тах ліовати (фр. мішати (карти), 
тату у ват в полін, робити на тілі нестерті ри¬ 

сунки при помочі наколювання, 
тафля нім. плита, шиба. 
тафт[п] перс, гладкий і тонкий шовк, ки¬ 

тайка. 
тахіґраф гр. скоропис; тахометр прилад до 
міряння шнидкости, 

таца або таця нім. підставка, піднос, 
таніва нім. торбинка. 
тбат(е]р гр. будинок на вистави; місце, де 
щось діється; тсатрйльний приналежний до 
театру; штучний. 

теза або тевіс гр. твердження, гадка, 
теїзм гр. віра в Бога; теїст віруючий в Бога, 
те і на лат. гірка отрійлива матерія, що мі¬ 

ститься в листю чаю. 
тека лат. портфель. 
твиновімія гр. звичай називати батька по 

імені сина. 
текст лат. основа письма або мови; власні 

слова автора; слова або пояснення до му¬ 
зики або малюнків. 
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текстильний фр. ткацький, 
тектоніка гр. наука будівництва; наука про 
будову земської кори, 

тсктура лат. окладинка, картон, 
телєґр&ма гр, звістка переслана телбґрафом, 
приладом, що передає відомости при помо¬ 
чі електрики, що біжить по дротах; телєо- 
льбґія наука про останню мету чоловіка й 
світа; телепатія прочуття, ділання або від¬ 
чування на віддаль; телескоп прилад, при 
якого помочі далекі предмети (.гнізди) ви¬ 
даються нам близькими; телефон прилад 
до пересилання голосу на віддаль, 

тсліга тур. віз, мажа. 
телюр лат. рід металю; тслюрій прилад для 
наглядного пояснення руху землі довкола 
оси іІ сонця та місяця д<школа землі, 

тема гр. головна думка пору; зміст; вапдан- 
ня; муз. мотив. 

тембр фр. окремий характер звуків, 
темляк тат. пояс, на якім висить шабля, 
китиця; перепасиа (на хору руку); уздечка, 

темперамент лат. вдача чоловіка; запал, 
жива вдача; температура стеиень тепла 
або холоду; темперувати лагодити (біль); 
стругати (олівець). 

темпо іт. степень скорости (співу), міра ча¬ 
су; темпорііпьпнй часовий, 

теяґа тат. гріш ріжної вартости (в Бухарі 
57 шаг.). 

тенденція лат. змагання викликати бажа¬ 
ний наслідок, наперед поставлена гадка, 
напрям. 



тендер — термін 

тбпдер анґ. запасовий корабель; вагон при 
залізничні машині на вугрль і дрова, 

тенніс аш. гра м’ячем; див. .гнвн~т. 
тенор 1. лат. основа (промови); 2. іт. най* 

вищий мужееький голос, 
тепуто іт. муз. протяжно. 
теоґно8Ія гр. гіризнанання бога; теоґбиія на¬ 
ука про повстання богів, 

теодоліт гр. прилад до міряння висоти не¬ 
бесних тіл. 

теократія гр. ианонання си’ященикія; тео- 
льбґія богослові». 

георба[н] див. торбан. 
теорема гр. твердження; теоретик людина, 
що внае що набудь з теорії, а не з досві¬ 
ду; теоретичний научний, не ви практико¬ 
ваний; теорія наукове пізнання річі, нау¬ 
ковий погляд. 

теософія гр. признавання вищих сил. 
теракота іт. палена глина, 
терапевтика або терапія гр. штука лічення, 
тераса фр. насип в землі; поверхня, що спа¬ 
дав сходами; плоский дах. 

торатольоґіл гр. наука про динні вироди, 
терези тур. важки, ваги, 
тбреи тур. палата. 
терен фр. обшир землі; поле до ділання. 
територія лат. простір землі, країна, 
терми гр. тепле джерело. 
термін лат. реченець, означений час; су¬ 
довий день; слово, що вживається в науці 
або техніці на означення головних понять; 
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термінольбгїя збір слів уживаних в якій 
науці; термінувати відбивати практику у 
майстра. 

терміт лат. зооль. велика біла мурашка. 
термометер гр. тепломір; термоскоп прилад, 
що показує теплоту. 

тбрно іт. три числа, що разом виграють на 
льотерії. 

терпентнва лат. плинна живиця всіляких 
шпилькових дерен, 

терор лат. насильство, пострах; тероризм 
правління, оперте на постраху й насидь* 
сткі; терорист приклонимк терору. 

терцет лат.-іт. снів або музика на три го¬ 
лоси або інструменти; терцина поезія, зло¬ 
жена з трьох 11-искладних віршів, в нких 
середній римується з першим і третім даль¬ 
шої поеаії; терція третій тон з черги; тре¬ 
тя кляса в школі; ‘/оо секунди; рід друкар¬ 
ських черенок. 

тестамент лат. аавіїцання, заповіт; завіт. 
тстанос гр. недуга, що об’являється корчами 
м’яснів. 

тетріідка мос. з гр. зшиток. 
тетраедер гр. тіло о чотирьох углах; тетра¬ 
едрит руда міди; тетраґон чотирокутник; 
тетральбґія вистава, зложена з 4 театраль¬ 
них штук одного автора; тстрамбтер чоти- 
ростоповий вірш; тетрархія нанонання чо- 
•трьох; тетрахорд чотирострунний інстру- 
мент. 

техніка гр. наука про всілякі вироби, будо¬ 
ви й промисли (Інжінерію, будівництво, бу- 
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дову машин, попрану ґрунтів); вправа; 
тсхнічпий при належим 6 до техніки, до ги¬ 
каючим зверхної сторони якоїсь штуки або 
ремесла; тсхнольоґія наука про перероб¬ 
лювання сирових матеріалів і про проми¬ 
слові машини та знарядн. 

тиґель нгм. посуд а до топлення металів, 
тиґр лат. хижий ввір Геїіз 1І£гІ5 з родини 

котів. 
тим піч гр. кадило. 
тлміїїп лат. ростина ї ііутиз, материнка, 
тимпан гр. великий бляшаний музичний ін¬ 

струмент, таламбас; цимбали, 
тини нілі. випрана з ванна і$ піску, 
тинктура лат. лік&рстно в плиннім стані, 
тип гр, образ, вигляд; зразок; знявГя, харак¬ 

тер; людина, річ або явище, що мають ті 
самі прикмети, то й ияьші люде, річі або 
явища того самого роду; типик книжка з 
церковними приписами; типовий, топіч¬ 
ний з усіми прикметами свого роду; типе* 
ґрЛф друкарь; тяиоґрафін друкарська шту¬ 
ка; друкарня; типольбґія наука про типи. 

тирйда фр. довга промова, особливо виго¬ 
лошена в пересадою. 

тираж фр. виграна в льото, тягнення. 
тиралІер фр. стрілець у так знаному розви¬ 
неному ряді. 

тиран гр. самовладець (у ст. Греків); само¬ 
владна людина; тир&нія деспотизм, насиль¬ 
не й жорстоке панування, 

титан гр. 1. великая; 2. мін. рід металю. 



титла — тон 

титла лат. скорочення; титул назва, написі», 
заголовок; право до чогось; тнтуліірннй 
почесний, тіліки а титулом, але без вла- 
сти; ти ту лату ра форма титуловапня. 

тиф гр. сильна гарячкова недуга, дурн *х. 
тііфтпв тур. рід бавовняної матерії, 
ті кет аш. посвідка, карта вступу, білет, 
тімбр фр. див. тембр. 
тімократіл гр. панування багачів, 
тінґель-танґель чім. кофейня або гостиннпця 

8 легкими дівчатами, 
тір фр. смола, деготь. 
тірбушон фр. прилад до витягання корків в 
пляшок, коркотлг, коркач. 

тіун тат. княжпії слуга; суддя, 
тілра гр. шапка перських королів; корона 

єпископа або папи, 
топлбта фр. див. туалет. 
то[а)ст ашг. застільна промова в бажаннями, 
тоґа лат. довга верхня одіж Римлян. 
ток фр. жіноча шапочка, прилягаюча до го- 
лови. 

токай мад. солодке угорське вино, 
токспкольбґія гр. наука про отруї. 
толе рал ці я лат. терпимість (релігійна), ви- 

розумілість. 
том гр. поодинока книжка більшого твору, 
томагавк анх. воєнний топірець Індіян пів¬ 

нічної Америки. 
томбіїк мал. мішанина міди, цинку й цинії. 
тбмболя іт. публична гра в льото. 
тон гр. голос, звук; спосіб мови; добрий т. 
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добре поведення в товаристві; тонаціл пе¬ 
рехід тонів в якійсь музичнім творі, 

тонзура лат. виголений кружок на вершку 
голови у латинських св’ященикїв. 

тоні на ер. основний або головний тон. 
тов[п]а фр ,-анї. корабельна вага = 1С00 кї- 
льогр., 2240 анґ. фунтам, 2000 ам. фунтам, 
62 пудам; тон[н|аж об’єм корабля в тонах, 
поємність. 

топаз гр. дорогоцінний камінь жовтої краска, 
топічний гр. місцевий; то по ґ рафія доклад¬ 
ний опис місцевости. 

тора євр. св’яті Мойсееві книги у Жидів, 
тбравс ер. грудна клітка, 
торбан іт. рід музичного інструмента. 
тореДдор есп. їздець, що бере участь у бо¬ 
ротьбі з биками; тореро такий же піхоти¬ 
нець. 

торіїси ат. анґ. консервативна партія, 
торпадо есп. страшна буря під ріпником, 
торпістра нгм. військова торба на плечі, 
торпедо есп. рід морської риби; морська мі¬ 

на. 
торс іт. погруддя, стан без голови, рук і 

ніг. 
торт нгм. з лам. тісто з всіляких солодощів 

і присмаків. 
тортура лат. муки, прилади до мучення, 
торф пім. матеріал із нерегнитах ростим і 
землі, болотнама, ропша. 

тост див. тоаст. 
тоталізатор лат. рід льотерії при перего¬ 

нах. 



тотемі ям — транс- 

тотем (зм інд, інд віра, що наказує по нажати 
звірята, від яких мають походити люде, 

траб іт. біг коня труськом, 
трабїінт іш. див. драбант. 
траверс лат. поперечно ця. 
травертвн іт. кристальний вапняк, 
травестія іш. перерібка поважної річі на ве¬ 

селу. 
травм птйчний гр. при належним до р&нп. 
траґедія гр. драматичний твір д>же поваж¬ 

ного 0 глибокого вмісту; траіікомбдія тра¬ 
гедія з смішними подробицями й веселим 
закінченням; траґічний страшний, сумний, 

традиція лат. переказ, звичка з давніх ча¬ 
сів; традуціоніач гадка, що душа з роди¬ 
чів переходить на діти. 

трпвт, трахт лат. бита дорога, шлях; трак¬ 
тат (міжнародній) договір; наукова розвід¬ 
ка; тряктіір[ня) гостинниця; трактувати 
обговорювати що; гостити, 

трамбувати нім. вбивати землю. 
трамвай аш. (кінна або електрична) залізни¬ 
ця в місті. 

трап нім. жир витоплений із тюленя, риб'я¬ 
чий тонщ. 

транафіль бот. рожа Коза сепіііоііа; тран- 
дахил боз. 

транаіт[о] іт. перевів товарів з одної держа¬ 
ви до другої через третю, 

транс ан$. сонний стан медія, екстаза. 
транс- лат. у злож. пере-, поза; трансляція 

угода; трансвсрсйльнай поперечний. 
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трапскрйпцім лат. пере писання слів буква¬ 
ми другої мови; перерібка музичного тво¬ 
ру. 

транслятор лат. перекладчпк. 
трансльовпція лат. переміщення (пінська), 
трансмісія лат. перенесення (сили при по¬ 

мочі зубатих коліс, поясів то що), 
транспарант або транспарант фр. з лат. під¬ 
кладка з зазначеними лініями, раштра; о- 
світлений образ або напис, 

транспірація лат. піт. 
транспозиція лат. переміна музично? компо¬ 

зиції з одного тону на другий, 
транспорт фр. з лат. перенос; перевіз (кра- 
иу)* 

трансформація лат. переміна, 
трансцендентальний лат. поза границями 

людського пізнання. 
травшс[я] фр. рів для охорони від стрілів, 

окіп. 
трап гол. сходи (на човнах), 
трапез гр. чотирикутник з двома рівнобіжни¬ 
ми боками; трапеза (пре]стіл; трапезо ід не¬ 
правильний чотирокутник. 

траса фр. вимірена дорога, 
трата іт. вексель, виставлений на другу о- 

собу до покриття через третю, 
траур чім. через мос. жалоба. 

(граф нілі. випадок, 
трафарет див. шабльон. 
трафіки фр. продаж тютюну. 

(Трпфннй євр. див. трефний. 
трахіт гр. їєол. рід мінерала. 



трахома — триліон 

трахома гр. єгипетське запалення очей, 
тред-уніон а«.г. спілки робітників у Англії, 
трель гт. муз. скоре повторювання двох то¬ 
нів, тріллєр. 

трена іш. дрожання голосу зі страху перед 
публвчним ішступом; тромолііндо муз. з 
Лрожанням. 

трембіта рум. довга гуцульська труба, 
треп 1. гр. жалібна пісня; 2. фр. кінець (сук¬ 

ні); військовий багаж, обоз. 
тРенвйЛь[іи.1 игм. уздіечк]а, 
тренувати фр. вправляти, 
трсдпн;іція гр. операція черепа, 
трест аш. [ігизі] союз усіх великих підпри¬ 

ємців одної якоїсь гал узи промислу для 
знищення конкуренції, 

тресувати ан.ґ. приучувати звірята, 
треф фр. в карт, жолудь, жир; трбфяти ку¬ 

черявити ВОЛОССЯ, 
трефний євр. недозволеннії до їди. 
триб мім. спосіб (життя); вубате колесо, 
трибун лат. оборонець народу ва римських 

часів; трибуна підвищення, а якого гово¬ 
рять промовці; трибунал суд, загал судіїв, 
призначених до судження якоїсь справи, 

трнбут лат. данина, податок, гарач, 
трнбушбн фр. див. тірбушш. 
тривіальний лат. звичайний, простий, 
триґономстрій гр. неом. наука про зв’язок між 

боками й кутами трикутника, 
тргізпа ц-сл. поминальний обід, 
триліон лат. міліон біліонів, цеб то 1 з І З 

нулями; трпльбїія повість або драма, зло* 
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жена а трьох частин; трііплІЕЛ відповідь на 
відповідь; трнптив образ, що складається 
в трьох крил; тритоізм віра в трійцю. 
рихІна гр. хробачок у свинячім м’ясі, 
рідуум лат. протяг трьох днів; трІбннІя три¬ 
ліття. 

трівб або трпвбти фр. тканина, роблена на 
спосіб панчіх. 

трівольор лат. (відзнака) з трьох красок, 
трімо, трюмо фр. велике зернило аж до по¬ 

вали. 
тріо іт. музичний твір на 3 інструменти або 

голоси; тріолбт форма поезії, що склада¬ 
ється з 8 віршів, з яких перший повторю¬ 
ється по третім, а перший і другий по шо¬ 
стім; тріо ля сполука трьох тонів, 

тріумвір лат. один в трьох начальників Ра¬ 
му з часів т. зн. тріумвірату, 

тріумф лат. урочистий в’їзд побідника, ра¬ 
дість з иобіди. 

трілпґулііція лат. поміри землі при помочі 
трикутників. 

трІяс гр. найстарша доба середньої епохи 
землі т. зв. мезозойської, 

троґльодііт гр. мешканець печер, 
тропар фр. ніж, який вбивається в тіло, щоб 
випустити зпідтам крон або гниль* 

тромбон гр. труба, 
трон гр. престіл; знак влади, 
троп гр. рет. образоішіІ зворот, 
трошірь гр. церковна пісня в честь св’ятого. 
тропів гр. зпоротнвк; хронікальний, тропіч¬ 
ний під рівниколм; гарячий. 
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тротуар фр. пішоход, хідник, 
трофей гр. вдобич, знак побіди. 
трохей гр. віршова стопа, зложена з довго¬ 

го й короткого складу 
трубадур фр. півд.-фр* поет любови; трувер 

иівн.-фр. співак і поет у давнину* 
трупа нім. театральна дружина, 
трюфель, труфля фр, гриб ТиЬег сіЬагіиш. 
тру хап нім. иіідик. 

туал&г[а] фр. стіл і прибори до вбирання; 
одяг, стрій. 

туба лат. рід духового інструменту, 
туберкул, туберкульбза лат. сухоти, 
тужурок фр. рід плаща, 
туз нім. ас.\ тузин дванацять штук, 
тулумбйс тур. барабан, літаври. 
тульпан, туліпан лат. ростина Тиііра. 
тумба іт. стовпець при брамі або хіднику, 

придіїірок. 
ту мул ю© лат. могила над гробом, курган, 
тумульт лат. натовп, метушня, заколот, 
тундра фін. багнисті, порослі мохом степи на 

півночі. 
тунель анх. підземна дорога, 
туніка лат. у Римлян коротка одіж 8 ко¬ 

роткими рукавами. 
тура фр, круг, оборот (при танци); дорога, 
турбіін тур. запій. 
турбйція лат. неспокій, клопіт, журба. 
турбіна лат. водне колесо, що порушує ма¬ 
шини. 

турист фр. подорожний. 
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туркус гр. рід дорогого каміни синявої кра¬ 
ска. 

турмалін іт. рід мінералу, 
турне фр. об’їздка; турнір лицарські боєві 

ігрища в давніх часах, герець; турнюра 
рід підкладко, 

турня мім. нежа. 
турф, терф аш. місце перегонів, 
туф чім, .<еол. відміна опалю, 
туфля мім. пантофель. 
туш (фр. 1. чорна краска; 2. напроскова ку¬ 

піль; музичний привіт в часі тосту, 
тюк гол. зв’язка, 
тюлень мас. морський пес. 
тюль фр. легка сіткована тканина, 
тютюн тур. ростина №соііапа гизііса, якої 

листя уживають до куреня. 

У. 

убікація лат. приміщення, 
увертюра або увертура фр. вступ до опери. 
удометер гр. дощомір. 
узурпатор лат. самозванець. 
у вартувати лат. гал. ул ожити в тайні. 
уксус гр. оцет, 
улан пів.-тур. кінний вояк. 
у лем а тур. М&гомеданин, що покінчив ду¬ 
ховну школу. 

улус тат. татарська оселя, табор. 
ульетер нгм. рід плаща. 
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ультімат[ум] лат. останнє слово перед вір- 
ванням зносин або виповідженням війни, 

ультра- лат. понад, поза, над міру; ультра* 
марін темно-синя краска; ультрамонтанізн 
наука про необмежену владу папи, 

ум бра лат. 1. відміна залізної руди, якої 
вживається як брунатної краски; 2. дашок 
коло лямпи. 

у н дуля дія лат. фальованнл, дрожання. 
універсал лат. гетьманський лист до нага¬ 
ду; універсалізм змагання пізнати все; уні¬ 
версальний нагальний, придатний до всього, 
всесвітній; університет найвища школа для 
всіх областей знання, 

упізбпо іт. муз. всі голоси разом, 
упікат лат. одиноке в своїм роді; велика 

рідкість. 
уніфікація лат. сполука; уніфбри[а] одіж по 
приписаній формі. 

унія лат. союз; поєднання православної цер¬ 
кви з римським престолом у 1595. р.; у.ні» 
[іі]т нриклонник унії. 

унтер ЧІМ. в З ЛОЖ. нивчий, молодший (унтер- 
офіцер). 

унція лат. староримська вага або міра дов- 
жнив; аптекарська вага =■ ‘/і: фунта = 25 
грамів; унціальні букви великі, початкові 
букви. 

уран ер. планета; рід тяжкого металю; ура* 
поґрафія наука про небо, 

урбар лат. спис властителів грунту, що зо¬ 
бов'язані платити чинш. 
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урґенс лат. при гадка. 
уремія гр. затроєння мочію; уретер мочовід; 
урина сеч, моч, щпни. 

урльоп нім. відпустка. 
лат. у ст&ришшх посуда на попіл спа¬ 

леного тіла, збанок а вузькою шийкою, 
утенвйлії лат. прибори (до писання); ути¬ 
лізація вживання; утилітаризм, утилітар¬ 
ність користолюбність. 

урольоґія гр. наука про моч. 
утерус лат. матиця, 
утопія гр, уроєння, нездійснима мрія. 
утраввІзм лат. такий порядок, де на рівні 

вживається двох мов; утраквіст що прий¬ 
має причаотя під обома видами, 

ушкал, ушвуйннЕ ор. річний розбійник. 

фабліб фр. веселе оповідання. 
фАбра нім. чорнило в сажі Й воску, 
фабрика лат. заведення для виробу предме¬ 

тів із сирівців; завод; фабрикант власник 
фабрики; фабрикат виріб, 

фйбула лат. основа (повісти), сюжет. 
ф&вна від ім. гр. лісовика Ф. загал звірят, 

звіринність. 
фаворит фр. 1. коханець; 2. бакембарди, 
фаґбт іт. музичний духовий інструмент, 
фаєрверв нім. штучні вогні; фаєрверкер під¬ 
офіцер артилерії. 
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фястбн од ім. гр. бога сонця легкий повіз, 
фазо, фаяіс гр. зміна (итмци), кпатира. 
фазан гр. толь, птиця РНавіапиз соІсНісие. 
файка нім. люлька, 
файний чім. гал гарний, 
факір інд магомедангькиії монах, чародій, 
фак !Я, ф|ІБЄЛЬ ЧІМ. ОМ0Л0СКИІІ, походня. 
факсі»іле лат. ннимка з рукописи, подоба- 

зна. 
факт лат. подія, дійсний факт; фактичний 
дійсний, певний; фактор чинник, причина; 
посередник; факторія торговельна оселя я 
чужім краю зі складами тоиарін; фпктптум 
поннонласник для всяких послуг; фактура 
рахунок для покупня зі списом побраних 
товарів. 

факультет лат. один із виділів університету, 
факдін лат. політична партій, що заступає 
приватні інтереси, 

фалатати мад. дерти на кусні. 
фА.ДД|п| чім. рубець, пола, нбірки. 
фаліінґа гр. у Греків військо в босяому строї; 

обр ряд, велика сила, 
фмльбііна фр. нн шинка довкола сукні, 
фальсет, фальцет іт. голос „а голови"; 
фальсифікат підроблена річ. 

фальц чім. заруб, накладка; фальцувати за¬ 
гинати (бляху); складати більші аркуші па¬ 
перу відповідно до не тичини книжки, 

фїільча рум. міра поверхні = І моргам, 
фальш ніч. оГман, неправда, підроблення; 
муз. недобрий тон. 

фйма лат, чутка, поговір. 
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фамілія лат. родина; родове пріанище; фа- 
нілігірпий якби дома, простий, якби свояк 

ф її мул юс лат. слуга, 
ф&на нім. хоругов, прапор, 
фанаберія нім. удавання, аротнція. 
фая&ля фр дме. флянеля. 
флн&тпЕ лат. загорілець. 
фяндапґо есп. еспанськвй національний та¬ 

нець я супроводом ґітари 3 кастанІетів. 
фанерка див. форнір. 
фант нім. застав, заклад. 
фантйзія гр. уява, мрія, химера, видумка; 
фаптаечаґорія привид; фянтастйчвий ви¬ 
думаний, дивовижний; фантом привид, ма¬ 
рево; лікарський модель, 

фйятя нім. гуц. одіж, лахман. 
фанфАра фр. рід труби; фанфарбн хвалько. 
фАра нім. пародіяльний костел, 
фараон сер. назва стар. королів у Єгипті; 
фара [о] рід гри в карти, 

фарба нім. краска. 
фарватер гол. догідна дорога для кораблів, 

течія. 
фарисеї євр. старожидівеька секта, що звер¬ 
тала увагу лише на заховання форм; фа¬ 
рисейський облудний, фальшивий, 

форма ані. хутір, хазяйство в Америці, 
фармазбн фр. масок. 
фпрмакольбґш гр. наука про ліки і про їх 

силу та ділапня; фармакопея спис і опис 
ліків, виданий державою; фармацевт апте¬ 
кар; фариііція наука про роблення ліків. 
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фарс[л] фр. жарт, смішна штука, 
фартух чім. запаска, попередниця, 
фарфур гр. рід глини, порцеляна, 
флрш фр. начинка, потрібка. 
фасіід(а] фр. причілок, чоло, 
ф&сія лат. гал. обрахунок доходу для подат¬ 
кових властей, 

фаска кім. бочілпа. 
фасон фр. форма, взір, стрій, 
фасці!кул лат. гал. в’язка актів, 
фасцинйція лат. очаровання. 
фата ісл. жіноче накриття на голову, 
фата моріана лат. воадушна мана; фатаяівх 

віра в призначення; фатальній нещасли¬ 
вий, аловіщнй. 

фатйґл фр. труд, 
«фатум лат. доля, нещастя, 
фах нім. звання, ремесло, царина, 
фацеція лат.-фр. анекдота. 
фаційта гпг. причілок, піддашша. 
«фашина фр. в’язка пруття на кашиці, тарас. 
фаянс фр. рід глини, з якої роблять посуди, 
«фебра, фйбра лат. мед. пропасниця, 
фсвдал див. феодал. 
«февраль лат. лютий. 
федералізм лат. політичнпй напрям, змага¬ 
ючий до союза держав або країв; федера¬ 
тивний, федераційний союзний; «федерація 
спілка, союз (держав). 

феєрія фр. театральна штука а чудовими де¬ 
кораціями, чудесними появами й частими 
перемінами. 

фез[а] див. фес[п\а. 
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фе[й]лєтбн фр. [Іеиііісіоп] відділ часописі, 
призначений для гарного письменства і 
статтей про питання дня. 

фолляг ор. єгипетський селянин, 
фелбн гр. св’ященича верхня одіж, 
фельдмаршал ній. найвищий військовий чин; 
фельдфебель найстарший підофіцер; фельд* 
дай^м ай стер найстарший генерал артиле¬ 
рії; фельдшер, федьчер, фершал лікарський 
помічник, цирулик. 

фемінізм лат. змагання жінок [феміністок] 
до рівноправносте 

фенпк кім. сотна частина марки. 
фенІЕС гр. казочкий птах, що відроджувався 

з власного попелу, 
феноль див. парболь. 
фепбмбн гр. явище, поява, чудо, 
феодал лат. середновічний поміщик, васал, 
ленник; феодалізм середновічний устрій, 
після якого монарх розцінював землю вель¬ 
можам, дідичам. 

ферадьниЙ лат. вловіщий. 
фербель нім. рід газардопої гри в карти, 
фервйльтер нім. управитель (лісів), 
ферезія тур. верхня одіж, 
ферії ній. вакація. 
ферма ані. див. фарма. 
фермент лат. бактерії, що викликують ки- 

снення, ферментацію. 
фермуар фр. застібка при намисті. 
фернамбук дерево Саегаіріпа, в якого роб¬ 
лять жовту краску. 
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фсртичний пім. звиннии, рухливий, 
фершал пім. дт. фе.гьдчер, 
фес|к]а, фез тур. червона шаг очка, 
фестин фр. ен'лточна забава, 
фестон фр. гірлянда. 
фетва тур. судовий вирок, 
фетиш пор. зачарований предмет, ідол; фе¬ 
тиш ііам обожання фетишів, 

фехтуватиса пім. вправлятися в орудуванню 
шаблею. 

фея фр. чарівниця, русалка. 
фнллітн мінерали ростинного походження. 
фйннк гр. пальма РЬоепіх сіасІуШега й овоч 

з неї. 
фйорд дай. хеох. морський валив між високими 
берегами. 

фібра лат. волокнина, жилка, 
фібула лат. спинка, снряжка, застібка, 
фіґа лат. смоква, дерево Ріси9 сагіса й овоч 

з него, 
фіґарб фр. верхній короткий кафтаник, який 

носять пані поверх суконь, 
фіґель пім. с правка, збитки, 
фіґуря лат. образ, рисунок; постава, стан; 
постать, статуя; фігуральний образовий; 
фіґурант людина, особливо актор на показ, 

фІдеїком 1с фр. майорат. 
фізик ер. знанець фізики, науки про сиди 
природи; гал. окружний лік&рь; фізичний 
природний, тілесний; фїаіо[ґ|нбміка наука 
про те, як угадувати а лиця характер і 
вдачу чоловіка; фіз1о[ґ|ндмія вираз лиця; 
фізіографія опис природи (краю); фіаіо- 
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БріітІя панонаннн природи; фізіольоїЧя на¬ 
ука про ПНутрІіШіІ ЧИННОСТИ ЛЮДСЬКОГО або 
зніринного Т'.'іа. 

фіктивний, фікції А ний лат. видуманий; фік¬ 
ція ни гадка. 

філй фр І. ьружен >; 2, но індниця. 
філіґрао фр. вир б в тонкої*і в лотого ароту; 

ноднии знак на папері; філіґриновий ні¬ 

жний, дрібний. 

фі ліжй^ка тур. склянка. 
філіиікл гр. гостра промова або стаття проти 

ісо го. 
філістер гр. нузкоглядниИ, буденний чоловік, 
філія лат. відділ головного товариства або 

підприємства, 
філядбт гр, правдолюб. 
філантропія гр. любов людей, добродійність, 
фільварок ніч. хутір, ферма, 
фільтрчопія гр. заведення для плекання му¬ 

зики. 
фільм ан$. жоднтиновя болонка, вживана до 
фотографії або кінематоГ »-»фії. 

фільоґенія гр. наука її і о походження роду, 
фільозеля фр. иіонконі нитки, 
фільокссрн гр. зоо іь. шкІ їлива комаха, що 
псує виноградну лозу. 

фільольбі'Ія гр. наука про мови й літератури 
взагалі; фільосбф мудрець, учений, що зай¬ 
маються фільос(>ф>вю, цеб то наукою про 
причини, цілі та закони людського життя 
та природи; учень фільософІчпого факуль¬ 
тету* 

фільтр[я] лат. апарат для проціджування. 
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фільц нім. повсть, 
фінйл іт, закінчення. 
фінанси фр. грошеві засоби держави; фіиав. 

скст знавець грошевих справ, багач; фі¬ 
нансовий скарбовий, грошевий, 

фінішувати лат. видумувати, підробляти, 
фіпсзія фр. вишуканий дотеп, хитрість, 
фінпн* фінна хвороба рсшетина, вугор, 
фінта іт. підступ, 
фіолбт нім. краска фіалки [Уїоіа]. 
фіоля ер. видута плящинка з вузькою ший¬ 
кою. 

фіранка нім. гал. заслона, аанавіса. 
фірма лат. назва (підприємства), 
фірма мент лат. небозвід, 
фірмаи тур. приказ султана; нім. візник, 
фісгармонія гр. рід малих органів, 
фіскалівм лат. система накладання великих 
податків; фіскальний скарбовий; фіск[ус] 
державний скарб, 

фістула лат. 1. рана; 2. фальсет. 
фітіль ор. гніт, люнт. 
фітоі'рафія гр. описування ростин. 
фіпібін чім. рід горішної іцоки кита. 
фІЙБр фр. візник; віз до нпнаЗму. 
фіне до іт. невдача. 
фл<;Гча гр. харкотиння; млявість; флегматик 
повільна людина. 

флейта, флот фр. рід музичного інструменту, 
флексія лат. грам, відміна; флексура тол. 

вагиб землі. 
фліі'сль нім. крило дому, офіцини; флігель- 

ад'ютант прибічник ад’ютант (цісаря). 
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флінта, флинта нім. рушниця, 
флірт ан$. залицянка. 
флюїд лат. плин. 
флювсІя, флюс лат. пухлина на яснах з бо¬ 
лю зубів. 

флювтуація лат. хвилювання, переміна, 
флібор лат. хемічний первень а ґрупи мета- 
льоідів; флюоресцспція прикмета деяких 
тіл, мінитися до світла й світити притяг¬ 
неним світлом; флюорит мінерал, на повий 
флюорак. 

флгіґ[а] нім. з лат. хоругов, стяг; фляґелгін- 
ти приклонники еередновічної секти, що 
бичувалися за покуту. 

фляж[е|одбт фр. рід флета; наслідування го¬ 
лосу флвта на скрипці, 

флякбн фр. рІц скляної або ф&рфурової пля¬ 
шки. ' 

фллмінґо лат. зооль. порода водної птиці. 
флянбль[я] фр. легка вовняна матерія, 
флявґ, флянЕЯ фр. бік, крило війська. 
Флянца нім. росада. 
Ольор, фльбрес нім. жалібний стрій, 
фльбра лат. рослинність, загал цвітів якоїсь 

околиці; фльорбн гульден; фльбрес крива 
лінія, уживана в рисунках; фльорбт рід 
шовкової матерії. 

фльбта, флот нім. усі кораблі держави, біль¬ 
ше число воєнних або торговельних кораб¬ 
лів; фльотнл[і]л мала фльота. 

!>о(й]б фр. [їоуег] великі входові сіни в те- 
і трі. 
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фбка лат. зооль. морське теля, 
фбкус лат. огнище; {магічна штука, збитки, 
фоліо гт. одна сторона в касовій книжці; 
книжка величини великого аркуша папе¬ 
ру» фолііінт і фоліііл велика й груба 
книжка, рукопись аркушевого формату, 

фблюш лат. валюша, машина до абив&нкя 
вовняних матерій. 

фольв[е]тінґ дай. палата послів у Данії, 
фольвльбр аш. народня устна словесність; 

наука про устку словесність, 
фон фр. тло, поле, підклад, основа, 
фоиарь гр. свічник, ліхтарня. 
фонд фр. основний капітал, гроші, які можна 

зужити на якусь ціль. 
фонетика зр. грам. наука про знуки; спосіб 
писати слова так, як вимовляються; фоне* 
т'рііф прилад, що записує, а потім вірно 
віддає кожний звук і голос. 

фонт&н[на] фр. водограй, водотриск. 
фора гт. ще раз, повторити. 
Форейтор чім. їздець на першім кони при 

їзді четвернею. 
ораяц пім. папір між окладинкою й книж¬ 
кою. 

форма лат. вигляд предмету, нзір, крій; спо¬ 
сіб; звичай, правило; формалізм і форма¬ 
лістика спосіб звертати найбільшу увагу 
на форму; формалія[а] муравельна їдь; фор¬ 
мальний зверхний, згідний з формою; форм 
мЛльпість приписи поступовання; формйт 
величина, розміп (книжки); формація укт^ад 
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верстов землі; формуляр ваір; мат. пра¬ 
вило, як розв'язувати завдання того самого 
роду; хем. склад; формуляр нзір, припис, 
як наповнювати якесь письмо, 

фбрн&ль НІМ. КОНЮХ, НІЗНИК. 
форнір іт. наліпки з тоншого Й дорожшого 
дерева на столярські вироби з звичай ного 
'дерева. 

форпост нім. передня сторожа, 
фбрса фр. сила, напір; форсбвнпй дуже ско¬ 
рий, томлячий (чариї). 

форт фр. укріплена частина твердині, 
фбрте іш. голосно, сильно; фортеп’ші музич¬ 

ний інструмент. 
фортифікація лат. укріплення, 
фортуна лат. ласкава доля, багацтио 
форум лат, площа, ринок у Римі, майдан. 
фордАндо іт. з натиском на одні» тоні &Су\ 
акорді. 

фбршляґ нім. мала й коротка нота перед 
довшою. 

фбршпан нім. га.%, підвода, 
фбрштевсн гол. носовий бік корабля. 
фбршус нім. гроші виплачені на перед, зав¬ 
даток, 

фбса лат. рів, Перекоп; фосклії скаменіло- 
сти викопані в землі. 

фосфАт гр. фосфоропа сіль; фосфор жовти (і 
мінерал, що сам онітить у темноті; фосфо- 
ресцеиція прикмети фосфору й иньших тіл 
світити в темноті. 

фота тур. черев рум. обппнка, обгортка. 
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фотбаль ані, забава в копаного м’яча, ко¬ 
панка. 

фотель фр. крісло а поруччям, 
фотографія гр. відтворювання вірних образів 
при помочі світла; фото.* отер прилад до 
міряння сили світла; фотошшетікоп збірка 
образі», що пересуваються перед очима 
при помочі приладу іі дають цілість; фото¬ 
сфера світляна атмосфера сонця; фототи¬ 
пія або фотоі'рав’юра образ відбитий на мі¬ 
дяній плиті і надрукований, 

фраґмент лат. уривок, частина, 
фраза гр. думка впсловлена словами, зворот; 
частина мельодії; фразеольоґія прикмети 
впороті» мови; фразовання муз. виріжню- 
ваиня гадок. 

фрайтер нім. див. єфрейтор. 
фрак /фр. парадний мужеськиц одяг з витя¬ 
тими полами з переду, 

фракція лат. частина, нідломок; мала полі¬ 
тична партія. 

фрамуга под. нижа. 
рапк фр. срібний гріш у Франції, Бельг ії і 
Швайцарії нартости 50 шагів, 

франко іт. оплачено, 
ф ран се фр. французька полька, 
фрапт нім. джигун, фігляр. 
фратер лат. братчик, монах; фрятернівув&тя 

брататися. 
фрахт нім. перевіз товарів, спис товарів, їх 

вага й оплата за переліз, ладунок, 
фрпшка іт. дрібницл; дотепний віршик. 
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фреблівка нім. за коронка і школа для малих 
дітей. 

фреґатіа] фр. легкий воєнний корабель з 
трьома маштами, 

фрейліна нім. через моє. надворна панна, 
фреввентйція лат. відвідування, буваинн; 

'фрежвендія участь, (живий) рух. 
френетйчний фр. гарячий, бурливий (оплес¬ 
ки). 

френаель, фрбналя нім. обшивка, 
фрепольбґш гр. наука про те, як із форми 
лиця й черепа відгадувати вдачу людини. 

фр6ск[о], фрбски іт. малюнок на свіжім тин* 
ку. 

фрйаівр фр. голяр; фривушіти чесати й ку¬ 
черявити волосся; фризура зачіска, 

фрівассб фр. потравив* 
фронда фр, злука противників, невдоволених 

з чогось (державного ладу), 
фронт фр. перед, чоло; фронтон передня 

сторона будинку » горі. 
фрум лат. овоч, плід. 
ф*ґа 1 . іт, музична композиція, де тасавх» 
мельодія повторюється по черзі на кількох 
інструментах або кількома голосами; 2. нім. 
дерево з зарубами до споювання, 

фудулія тур. гущ. гордість, 
фузія лат. І. рушниця; 2. союз, злука. 
фуляр фр, рід тонкої шовкової матерії, 
фума фр. гордість, пиха, 
фумуар фр. фаикарня. 
фундамент лат. основа, грунт; фундпнеи* 
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тильний основний; фундйтор основ&тель; 
фундація, фундуш фонд. 

функція лат. (урядова) чинність, виконуван¬ 
ня чинности. 

фунт ніли вага = Ф* штерлінґів ан¬ 
глійський гріш вартостя 8 карб, 

фураж фр. пожива для коней, обрік; фурйж- 
іш плоска шапочка а дашком або беа ньо¬ 
го; фуражувати старатися о пашу дгїя ко¬ 
ней; фургон критий пакунковий віз; фурІйр 
догтавець харчів у війську, 

фурія лат. люта жінка; шал, божевілля; 
фурігіт божевільний; фурбр запал, гнів, 

фурункул лат. чиряк. 
фус[п], фувель нім. осад, відпадки. 
фут аш. стопа, міра довжини, 
футерал, футляр нім. по кравець, скрипочка, 
футрііна нім. одвірок; футро кожух, 
футуризм лат. новий напрям в мистецтві, ви¬ 
користовуючий первісні, авич&Яні форми, 
примітивізм. 

фуфайка іт. коротка тепла одіж. 
ушер нім. лихий ремісник, 

фуйра, флоіїра альб. гал, сопілка. 

хябарь, хабара ар. лапове, кубан. 
хибета тур. шкапа. 
хявтур[іі], хаптур[а] гр. побори св’яшеникіи 
у натурі, книш; поминки. 

халабуда жид.•нім. шалаиі; крита бричка, 
халат ар. довга верхня одіж. 
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халві! тур. терті горіхи з медом, 
халіф див. паліф. 
халькантат гр. вітріоль міди; халькоґрйфія 

різьблення на міди; халькопірит руда міди, 
зложена з міди, заліза 3 сірки, 

хальцедбн гр. мін. рід кварцу, 
хам од гм. сина Ноя простий чоловік, 
хамелеон гр. ящірка Ьасєгіа сЬашеїеоп, що 
міниться всілякими красками; обр. чоловік 
слабого характеру, 

хан тат. титул монгольських князів, 
х&ндра нім. гтохондрія. 
ханжі! ар. чоловік, що прикидається побож¬ 
ним. 

хабс гр. вміщання елементів, а яких повстав 
світ; нелад. 

хорііжтер гр. признака; стан, титул, вдача, 
спосіб думання в поступовання; характе¬ 
ризований надавання лицю всілякого ви¬ 
гляду відповідно до ролі, яку грається; 
характеристика зіставлення її оцінка важ¬ 
ніших признак; характерник чарівник. 

хАрал^т перс. криця, сталь, 
харатейний лат. писаний на пергамені; хар¬ 

тія грамота, рукопись на пергамені; закон. 
харциз(ник)? харцизяка тур. розбійник, 
хемія, хаміа гр. наука про склад простих 
тіл, їх сполуки та розділ ювання, 

х^рсс есп. рід, еспанського вина, 
херувим євр. ангельський чин. 
химера гр. потнора; мрія, примха; хнпорода 
примха, каприз; чари, 

хілійда гр. тисячка. 



328 хінін[а] — хризоліт 

хінін[а] сич. лік проти гарячки із кори хіно 
вого дерева. 

хіраґра гр. гостець у руці; хіромантія воро 
ження з руки; хіротонія руко положення; 
хірургія наука про лікарські операції, 

хітон гр. рід сорочки у от. Греків, 
хламйда гр. рід широкого плаща; хламіідни 
волоцюга. 

хльор гр. жовтавий ґаз; хльоргіт мін, алюмі- 
ніево-маґноний крем’ян, рід лосннка; хльо* 
роза блідни ця; хльорофіл від чого листя 
велене; хльорофбрн теч, уживана лікарями 
до уси плювання, 

ходжа перс. пан. 
холйріц холбра лат. заразлива недуга, ще 
проявляється блювотою & корчами; холе- 
ріїна легка холера; холеричний темпера 
мент—гаряча й напади ста вдача, 

хор гр. збірний спів; місце в церкві, де епі* 
вао хор; хор&л поважна хорова (церковна 
пісня. 

хорда гр. струна лука або музичного Інстру¬ 
мента. 

хоревтика гр. наука про танці, 
хорей гр. див. трохей, 
хори гр. галєрія (для хору); хоріїст співак 

у хорі. 
хороґрафія гр. опис краю, 
хрестоматія гр. вбірка виїмків всіляких ни* 

сатолів. 
хризоліт гр. рід дорогого каміня; хривонрас 

зеленава відміна хальцедону; хрввостбм 
волотоустай. 



хриетіянин — цезура Д29 

христіншіп гр. іеповідник релігії Хрисга. 
хрін гр. рет, писемне завдання, 
хром гр. хем. жовто-чепнонявий металь; хро- 

и;ітнка наука про краски, світла та тіни; 
хроматичний барвний; муз. скаля, що йде 
но півтонам; хромолітоґрйфІя відбивання 
Крайками на кам’яній плиті, 

хроніка гр. літопись; хронічний постійний, 
упертий (недуга); хронограф, хроніст літо¬ 
писець; хропоґрафія опис подій; хронольо- 
ї'ічііііП упорядкований по часі; хропольб- 
ґіи наука про числення часу; хрономбтер, 
хроноскоп дуже докладний гол виник. 

хрустЛль От. нристаль. 
хуліґйн ат. волоцюга, погромщик. 

д- 
Ц [0) спор. і;і Цельвія. 
ЦАДЯВ €вр. провідник хасидів. 
цййґ нім- гал. рід матерії. 
даль нім. міра довжини = 1/і* стоїш. 
дарилЛ рум. з лат, поле. 
цинії ці нр ній. гал. сороковець, гріш. 
цвікер НІН. ПЧПЦІ, очки. 
подувати лат. відступати (право дідицтва). 
цедулкп іт. записка. 
цеаарепаліам од ім. рим. Ц. подучення пап¬ 

ської І СВІТСЬКОЇ власті! В ОДНІЙ руці, 
цезура лат. перестанем серед нірша, пере¬ 

січна. 
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це[й]хгавз чім. див, арсенал, 
целббра лат. торжественна відправа в ко¬ 

стелі; целібат стан бевженетва. 
целюльбаа лат, матерія, а якої утворені стіни 
ростинмих клітин; цслюльоїд тверда маса, 
мішанина камфори и стріленої бавовни, 

цслюрик лат. див. цирулип. 
цемент лат. мішанина вапна, піску, шутр; 

й води, танк. 
ценз лат. високість маєтку, що дає прано 
вибору; цензор оціночний суддя; урядо¬ 
вець, що переглядає руко писі й книжки, 
чи не містять чого проти ваконів; цензура 
оцінка; уряд, де оцінюють книжки й руко¬ 
пис!. 

цент лат. стара австрійська монета = У соти- 
кам. 

центи в р див. кентавр; центаврія див. 
тгфія. 

центі- лат. в з лож. Чюо; центі ґр ям [с#] 7іоо 
грама; центілітер [сі] !/юо літра; центіме- 
тер [сш] «/цю метра; центіфблін рід рожі; 
цб[н]тнср сотнар, 100—140 фунтів, 

центр лат. осередок, середина; партія по¬ 
міркованих; централізація сполучення чого 
(власти) в однім місці або в одній руці; 
центральний осередній, головний; центрі- 
пстальна сила сила притягання; цснтріфу- 
ґальна с. відосередня сила; центрофуґа 
машина, що послугуцться відоеередною си¬ 
лою (відділюо сметану від молока), 

центуріон лат. сотник; центурія римська 
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сотня; рим. лан = 200 моргам; рід ростини 
ЄгуіНгаеа еепіаигіит Ь. 

дера лат. через пол. Краска лиця; цората 
непромокальне полотно, напущене ля пером, 

цербер лат див. пербер. 
цереалІЇ від гм. рилі, богині Церери збіжжя, 
церебральний лат. мозковий, 
церемонія лат. звичай; ев’яточниїї обряд; 

звичайність; формальність; дерем он Іял усі 
церемонії разом. 

цертифікат лат. свідоцтно (вислуженим), 
цбсія лат. иідступлення (права діцицтва). 
цех нім. товариство ремісників одного фаху; 
цехи фабричний знак, знам’я. 

цехін ар. золота монета н ст. Італії, 
цбшвя нім. староупр. знак, щоб ставитися 
до суду. 

цнбух тур. довга трубка до курення. 
цивілізація лат. стан просвіти, розпиток су¬ 

спільності!; ЦИВІЛІСТ, ЦИВІЛЬНИЙ СВІТСЬКИЙ, 

громадянин. 
циґ&ро есп. див. сшара. 
циаолюзати фр. різьбити долітцем металі, 
цикйда лат. пільний коник; цпката смажена 

скІрка з помераніїа, цитрини або гарбуза. 
цикль гр. кол[ес]о; протяг часу; кілька опо¬ 

відань, що творить цілість; цикльоіда лі¬ 
нія, яку описує точка обводу кола, коли 
воно котиться по прямій лінії; цикльбн 
вихор. 

цикльбн гр. міт. великая з одним оком, 
цикбрія лат. ростина СісЬогіит, нотроиі ба- 
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тоги, з якої паленого коріня роблять до¬ 
мішку до кави. 

цикута лат. бот. болиголон, бех. 
цилінлср лат. валець; високий капелюх, 
цимбали гр. музичний інструмент, на якім 

грається молотками по струнах, 
цпмслії лат дорогоцінносте, клейкодц. 
цапа нгм. мін. рід металю. 
цлпамбп лат. Сіппатотит, якої кори вжи¬ 

вається як приправи до страв, кориця. 
цГшґсль кім. гал. язичок у рушниці, 
цинік гр. приклонник цинізму, фільософі'і 
Антістена, що не звертав увагу на мораль; 
безстидник. 

цинк нгм. Сілий металь, тнердшиЙ від цини; 
цпикоґрбфія переношення рисунку на цинк 
для виготовлення плит до відбивання; цин- 
сотіш образ відбитий з цинкової шш*? 

цппббра лат. кіновар. 
ццнфблія чім. станіоль. 
цііпрпс див. кипарис. 
цирк лат. у Римлян місце для змагань, пе¬ 

регонів і т. д.; круглий будинок, де пока¬ 
зують усілякі штуки; цііркул округа; ЦЙр- 
куль прилад до рисовання кола й міряння 
ліній; циркуляр обіжник, розпорядок; цир¬ 
кулярний окружний; циркуляція круження 
(крони). 

ціфоґряф гр. власноручний запис. 
цйр|оч]ка пол. рід мережки, 
цпрулик, цслюрнк лат. гал яр, фершал. 
цистерна лат. штучний збірник води. 
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цитадель, цитаделя гш. оборонний замок се¬ 
ред міста. 

цитат лат. місце наведене & творів якогось 
ангора. 

цйтра гр. рід музичного інструменту, 
цитрйн лат. жовтавий мінерал; цитрина де¬ 
рево 8 родини померанців, овоч цитрини. 

ЦЙфбрблйт нім. передна сторона годинника, 
де уміщені цифри и вказівки; ціїфра число. 

цІцеро лат. рід друкарських черепок, біль¬ 
ший від ііетіту й корпуса, 

цііін гр. рід мінералу; ціянвАлі хемічна спо¬ 
лука цінну з иотасом, отруя. 

цбкІл лат. долішня частина стіни або па¬ 
м’ятника, випущена вперед. 

*3і нім. шестерня; залізничнії поїзд; відділ 
війська; протяг; цуґлі поводи, важки, 

цукат іт. див. гщпата. 
цюпіі лат.’поль. в’язниця, темниця; мала кім¬ 
натка. 

Ціора ор. див. чура. 

чабан тат. пастух від овець, 
чабрав тур. див. чапрак. 
чавун [ор. Я] лите залізо, 
чагар [пня] перс, місце поросле корчами, 
чай кит. висушене листя чайного дерева. 
чайка тур. водна птиця Уагіеііив сгізіаіиз; 
козацький чоиен. 

чя[к)лувпти мад. циганити; чарувати: чак¬ 
лун, чаклІй чарівник. 



•Ш чако — четія-мінєя 

чпко мад. рід військової шапки, 
чалий тур, сивий, бурий, 
чалма тур. завій, турбан. 
чамайдап ор. От. чемодан. 
чамара, чемсриа, читірка, чумарки перс, рід 

зверхнього одягу, рід капоти, куртина, 
чамбул тат. відділ (Татар); напад, 
чапрак, чабрАв тур. покривало під сідло, 
чардаш мад. мад. національний танець, 
чауе або чауш тур. слуга, 
чек анґ. грошевий переказ власника грошей, 

на який банк виплачує гроші. 
чскАн тур. стара збруя похожа на молоток; 
чеканити вибивати внам’л, бити гроші, 

ченман, чекмінь тур. верхня міщанська або 
козацька одіж. 

чекуша тур. рід деревляного молотка, яким 
б’ють рибу. 

чельо іт. див. віо.ш.. 
чембір, чимбір рум. рід крайки у Гуиулів і 
Копкі п. 

чемер, чемір мад. біль жолудка; рід кінської 
недуги. 

чемодан, чамаЙдАн ор. скринка, куферок. 
чентезімо іт. сотик, !/юо міри, 
чепрага рулі. гущ. застібка, 
чсрдяв, чардав тур. бальпон. 
черкасіін од ім. Черкаси або Черкеси рід 

вовняної матерії; черкеска рід верхньої 
одежі. 

чертог перс.-тур. легопище; кімната, двір, 
чесуча кит. рід матерії з сирого шовку, 
четїя-міноя /і-слив, збірка житій ев’лтих. 
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чнжмйк тур. звичайний черевик; чижсчки, 
чііжни гал. черевички, 

чимбарка, чнпірса див. чамара. 
чингііл див. кінжал. 
чинш лат. через чім. арен дна оплата; чин¬ 
шовик арендарь, державець, 

чівош мад. пастух од коней, 
чікблі іт. муз. тарілки, 
чічербне іт. провідник, 
чоколгїда фр. див. шоколад. 
чубук тур. див. цибух. 
чугн ор. верхня вовняна одіж гірняків, 
чугун див. чавун. 
чума перс, морова зараза, 
чура, цшра, джура ор. військовий товариш. 

Ш. 

шабяс або шабаш евр. субота. 
шАбля чім. меч. 
шабльоп фр. взір, зразок, по якому рисують; 
шабльонбвий виконаний по старим зразкам, 
звичайний. 

ш&Йба нт. підкладка між колесом і віссю; 
гал. мета до стріляння, 

шййка тур. 1. по суд а; 2. ватага, банда. 
щ&Йтіп тат. злий дух. 
шакпл[ь] ар. хижа знірюка з родини псів, 
шалііс, шплаїн мад. колиба, буда, курінь. 
шалвЬі, шальвія, шавлія лат. бот. ростина 
Ваіуіа оіїіс. 

шалівка, шильбвка чім. тонка дощпнка (до 
оббивання стін). 



336 шалон — шарнаро;. 

шалбн фр. 1. також шальпн рід матерії, одяг 
а неї; 2, еталон. 

шал іона гол. більший човен, 
шаль перс, рід довгої хустки, 
шйлька нілі. тарілки (при вазі), таріль» 
шам&н тат. чарівник; шаманівм релігія, що 

опирається на всіляких чарах і віруваннях 
У Духи. 

шамбеліш фр. двірський титул, 
шамбвпй фр. попелясто-жовтий, 
шамот фр. огнетревала глинка, 
ііпшпан од фр. округи. Шампань рід мусую¬ 
чого вина. 

шамніньон фр. бот.. Аванси з сатревігів, пе¬ 
чериця, 

шампібе фр. борець, дужаник. 
шанець кім. окіп, вал. 
шанкер фр. мужеська йолопа недуга. 
шапє[а] фр. можливий нападок, 
шансонетка фр. співачка веселих пісень, 
шантаж фр. вамушевня (грошей) 
шашці б кім. невисока, широка бочілкя без 
накривки. 

ш а покляк фр. складання капелюх, 
шарабан фр. повіз з лавочками, 
шараоарв тур. широкі штани, 
шараґи нім. вішалка. 
шарада <фр. загадка, в якій із опису пооди¬ 
ноких складів нідгадуеться ціло слово. 

шаряф&н див. сарафан. 
ш&рнарок нім. гал. обов’язкова робота при 
направі доріг. 
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шарж фр. пересада (в грі); ішіржл уряд, ста¬ 
новите; напад кінного війська; легка вов¬ 
няно-шовкова матерія, 

шяріїіт ар. магомеданські церковні вакони. 
шарллтан фр. дурисвіт. 
ширльбтва фр. страва в «блок, печенні у 
кріу-вім тісті. 

шармАнва фр. прилад до грання, катеринка; 
шарчаят[сьвий] ввічливий супроти жінок. 

Пііірігії ф)р. льняні торочки до обв’яаунаїшл 
рап. 

ШАртрсс фр. рід лікеру. 
пі&рф[п] фр. перепаска, пояс. 
шат гін фр. людина в темним волоссям. 
шатро мад. намет. 

шахва пім. висока скриня, шкап; шд* 
фар ключник, 

шпфі'р 
шлфбт (фр. дна. ешафот. 
шафліів див. шаплик. 
шафрйн ар. росгинн Сгосив заііуия, якої о- 
вочів уживають як приправу, фарбу або 
лік. 

шафу вати пім. марнувати, розтрачувати, 
шах перс, титул перського короля; вираз у 

гри п шахи н;і, знак, що король або коро¬ 
лева противника можуть бути взяті; шДхи 
або іпах мати рід гри на 04 білих і чорних 
йолл ЗІ шахівниці при помочі фігур, 

шахрай дар. обмаиець. 
шахта кім. яма (в копальні), закіп, шиб. 
шшіґер пім. дівер, шурин, 
ні вадроіі[а) диа. еспадрона. 



388 шв&рц — шишак 

игпярд нім. смаровило, мазь, вакса, 
швейцар, швяйцнр міч. ііридверішк. 
швІндель нім. крутійство, нечиста оправка, 
шнолвжери фр. легка фр. каиалерін. 
шбвіот ан$. рід вовняної матерії, 
піеврб фр. тонка козяча або теляча шкура, 
шедевр фр. [сНеі еГоєііугє). архитвір. 
шейк, шейх ар. начальник ар. племені, 
шеляг, шблюг ніч старий дрібний гріш, 
ілбльвах, шіільдвах нім. вартовий, 
шельма нім. хитрун, пройдисвіт, 
тематизм гр. спис урядів і урядовців, 
іперіф ар. емір. 
тертіяґ анґ. рід матерії, 
шеф фр. начальник (уряду, полку), 
шехтер євр. жидівський рівник. 
шиб нім• шахта; шиба скло в вікні, 
шик фр. зручність, добриіі смак в убир&нвдо 

(хати). 
вткана фр. докучання. 
шикувати нім. ладити, укладати в ряд. 
іііпльд нім. вивіска. 
чшмпанс рід малпи. 
шина нім. окова, валізнича рельса. 
шинеля фр. плащ. 
шинка нім. І. веировина; 2. дощечка, котрою 

перекладають нитки н основі, 
шинок нім. коршма. 
шифри фр. таіінв ііисьмо. 

шихта нім. верства (землі); зміна робітників 
у рудокопах. 

шишак мав. шолом, каск. 
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іпіїти магомеданська секта, що підкидав сун- 
ну. 

шіліні' аш. 1/і2 пенса = 60 коп. 
шільдкрет нім. черепашина, 
ШІрОБЕО іт. див, сірокко, 
шіфер нім. мін. лупак, лунець. 
шіфкарта нім. карта їзди кораблем, 
шіфби фр. виріб з тонкого полотна; нхіфо- 
ябрка скринечка для жіночих дрібничок, 

шкап, шкаф нім. шафа. 
шкапяір кім. образець до ношення на шиї. 
щкарлат пере, червона краска, багрець; інвар- 
лятйна див. скарлатина. 

ш натяла лат. через пол. скринка в вічком, 
шкелйт див. скелет. 
шкіпер нім. начальник корабля, 
шкіц іт. начерк, див. ескіз. 
ілконтр іт. Перевірка рахунків по книгам, 
шкорбут ан&. рід недуги, гнилець, 
шкупа, шкут анх. рід байдака, 
шлейф, гал. шлея нім. довший кінець сукні 

аза і у, хвіст; шлейка підтяжка; шлея або 
іплйя посторонки, при упряжі, 

шлем нім. карт, коли хто візьме псі нлятки. 
щлйндріян нім. старий навик, нездарність. 
шліфи нім. офіцерські відзнаки на раменах; 
шліфувати точити, гострити, 

піл юза нім. застава або тама в ріці для за¬ 
держування й спускання води, 

цілиш ат. трьохм&штоввй корабель; шлюпка 
фр.у шяліопа гал. більший човен, 

шлйі'бавм нім. рогатка, застава, 
шлям нім. намул, болото. 



340 шли па, — шпараґи 

шллпа нілі. через мас. шапка. 
шлярка нілі. морщена нашивка. 
шлвфрок нім. ранній одяг. 
тлгіхта пол. з херм. дворянстпо. 
шчпраґд гр. дорогой камінь зеленої краски. 
пічельц нім. еклипо; норетонлоння металю. 
шчізеткя фр. но передка. 
шчіпка нім. товста фарба до Грімовання. 
імчірґель нім. мін. відміна корунда. 
шчукллр нім. иасаманнвк. 
іпиельцуґ нім. поспішний поїзд. 
шнііцель нім. сікане м’ясо. 
ІПНІТ нім. утинок, кусник. 
шовініст фр. загорілець, нетерпимий супроти 
чужого. 

шод[б] фр. ВИНО гріте 8 яйцями Й цукром, 
шок фр. (нерповий) удар. 
іноколял|;Г] фр. маса зроблена а какаово о 
порошку, цукру та коріння; напій шоко- 
Л н ДУ. 

шомпол нім. набивач при гарматах, 
пі ос а. шосе фр. мурована дорога, 
шофер фр. справник самоходу, 
шия біт іш. тонкий шнурок, 
шпала, шпаї'а лат.-нім. тупа шабля, 
шпалера, шпалір фр. обій, клеєнка; два ряди 

(людей або дерев). 
шпальта нім. стовпець (газети), 
шшіпґа нгм. застібка, спряжка, кайд&нки. 
шкяра нім. щілина. 
піппряіп лат. лрина Аярага^из оііісіпаїіа, 

спаржа, заячий холодок. 



шпаркаса — штамбух 34 

шпарвіїш кім. гцаднича каса, щадниця; шпа 
рувлтн 1. щадити; 2. замазувати глинок 
стіну. 

шпат тм. І. рід мінералу; % кінська недуга 
цшяцїя чім. див. сппціп. 
шпигннбр перс. скинідар, скопитар. 
шпигун]} шпібя чім. тайн її 5 донощик. 
ш щільна чім. затичка, булавка. 
шпиталь чім. лічниця, лазарет. 
шпІв чім, сало; моаок. 
ліпішіт чім. огородова ростина Зріпасеа оіе 

гасеа. 
шпіц чім. гострий кінець. 
шпон чім. тоненька металева штабка, як; 

вкладається між черенки або рядки, 
пшбра чім. острога, 
шпорт дтл споют. 
іпприх[а] чім. стіл 
шприца кім. стриканка, бривкол сикавка 
шп^ля, шпулька чім. цівка на нитка, 
шпунт чім. 1. чіп, кілок; 2. пунш. 
шрапнель аш гарматній знаряд, наповненні 
кулями. 

шрифт чім. друкарські черенки, друк, 
шріт чім. олов’яні кульки, дріб. 
шру6[я| чім валок з вирізаним рівцем д- 

аакруч;вання. 
штаб чім. військова управа; штйба дручш 

ів металю; штабскапітан військовий чиї 
між поручиком і капітаном, 

шалюґа чім. держак, 
іптальмайстер чім. при двірний чин. 
штамбух чім. пам'ятник, альбом. 
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штампа чім. праса; штампувати вибивати 
штемпель або стемпель. 

інтипі'а чім. жердка, прут з металю. 
штандарт чім. зпам’л, флят. 
штат чім. еташ, штЛти держави; штатс- 
секрбтарь міністер у Німців, в Англії і Аме¬ 
риці. 

штафет[я] фр. див. естафета. 
штахети іт. частокіл, 
штоляжі фр. полиці, 
штемпель див. стемпель. 
штерлінґ ані', див. фунт штерМпхів. 
штиблети фр. черевики, 
штііґар, штеЙіер чім. старший ямар. 
штнлбт іт. короткий обосічний ніж, кинисал. 
штиль, штаб ні.м. див. стиль. 
штифт чім. 1. цв’яшок: 2. (військове) заведен¬ 
ня. 

штих пім. вістря; стебен; ритовмна. 
штокфНи шм. сушене м’ясо морської риби 
штольня чім. хідник у рудокопах, 
штон аш. бляшка уживана до плаченни при 

грі в карта. 
штопор гол. норко тяг, тірдушон. 
штора фр. див. стара. 
шторм, штурми анх. сильна буря на морі, 
штос чім., удар (в картах), 
штоф пім. матерія, 
штраф, штрап пім. кара, пеня, 
штрих пім..'тонка черта, лінія, риса, 
штудерний чім. хитрий, штучний, 
штука чім. рід, предмет; міра; музичний або 
театральний твір; мистецтво; хитрість; літу 



*ІГ 

вкраса а гіпсу й 

а на Україні, абли- 

Ші І>* . мердиню). 
іЧЇ риан '•раб ля. 
он рушниця. 

іЙ 
еі» 

висилка до місця А У 4 
п [ >и нал е жн ости. 

пустая, шусте лина нім. запаска, білизна, 
м і тер нім. рінь, ПІСОК, 
уфлгїда нім. скринка до всування, 
у пбп рід верхньої одежі, 
хйрм, швбри те. малі острови коло берегів 
Скандинавії і Фінляндії, 

ювелір нім. золотник. 
•».;шлМ< юбилбй лат. роковини; ювнлят лю- 
шна, що обходить (2о. або бО-літній) шви- 
іеїї. 

■<>Л Там лат. жидівська віра; Юдей Жид, Єв¬ 
рей; юдофіл приятель Жидів; юдофоб во- 

ЖидІв. 
енський ііАлвндарь заведений Юліем Це¬ 

бром і вживання ще у східній церкві. 
аш, через моє. див. гумор. 

** в еро. молодець, удалець. 



ЮНК 3*4 

Анкер НІЛ. учень В) “ 
кий дворян нн. 

ЕОлбнд від ім. гр. богьл. 
нети, 

юпітер од гм. гр. бога 
нашої сонішгної сис 

юнка фр. верхня одізк. 
гор.ійська форма діл ли.л. назва покладі н ве* 
млі з т Другої епохи. 

юридичний лат. праішичцй; юраіікнін 
дівниатво, обсяг ділання суд юрист а 
п ра вник. 

м*рТа лот. шалаш, шатро. 
юстйція лат. судівництно, справедливість. 
ніхт[а] гол. рід шкури. 

«ґуйр зболь, тигр* 
явооши фр, екранні Члени пеьолюційиого 

«любу з часів великої революції, 
як мою. рід тибетанського бпка. 
ямб лат. віршопа стопа, зложена в корот¬ 
кого и довгого складу —]. 

ямщіік тур. візниК) ноЧталіои 
пттуь гр. січень, 
яничариттур. турецькі вояки. 

т»..пГ;..лрп-» Л'і.ііптЇяКСЬКПХ ТІ 
.шукані 
'радники. 



іірлвк - - нхт[а] 

пат. 1. ука» хана; 2. паперова не 
(на книжці) 8 написскч 

а. ярмурка євр. жидівська шагшчкі 
). полон, неволя. 

їв. жасмин. 
). дорогоцінний камінь, 
тур. широкий ніж. 
ар. яквнт, дорогоцінний камінь. 
анї. легкий проходові! іі корабель. 
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Спис скорочень. 

с. 'лістралійський. 
ьй. .«■ альбанііької 
мо а. 

їм. ь американських 
мок. 

анпп< анатомія. 
Ши. л англійської мо¬ 

ви. 
ар. а арабської мови. 
Нбл. біблійний. 
бот. ботаніка. 
бр. а бразильської 
мови. 

б-рус. а білоруського. 
дуд. будівництво. 

^ ветеринарія. 
’НЯ. 

ИГ >141. 
Нд; . ого, 

І'ЄНГОІ'і чого, 
’ЬКОГО 

»рам< тик» 
ЩУДЬСЬЇГЙ 3.уовд. 

’воґрафій* 
вояьоГІЯ. 

>трія. 

д. зн. дальше значіння. 
див. диви. 
діла, в діялектах. 
досл. дослівно. 
есп. в еспанськогн. 
єер. з єврейського 
єг. в єгипетського. 
жид. з жидівського. 
злож. в зложенії я х. 
знач, у значінню 
зооль. аоольогія. 
ім. ім’я. 
інд. з індій :«киї мов. 
грон, іронічно. 
ісл. а сляндського. 
іт ' » іїйеького. 
іМнк 3 канкані !'«х 

І"; МОМ, 
нар. з караїмськог о. 
карк*, при грі в карти. 
прт католицький. 
пел. іі кельтШського. 
пит. з китайського. 
лат. з латинського. 
лиш. з литовського. 

[ м. місто. 
мад. і мадярського 
мал. і малайських 
мов. 

мал. малярство. 
мгт. математика. 
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мшІЇ медицина. 
а мексиканського. 

м. и. міде яньшим. 
мін. міноральоіія. 
літ, мітольогія* 
МОНЇ. в МОНГОЛЬСЬКИХ 
мов. 
Ж&і з московського. 
муз. музика. 
ц гр. новогрецький. 
*. м. а німецького. 
н. фС'гт. по волати неь- 
кмн. 

0Ур обр, ЗОНО, 
ор> о орІон «альних мок. 
пер*, первісно. 
перс. » перського 
пшд. південний. 
півн північний. 
полін, а Полінезії^ 
ИІХ мов. 

пікіь. в польського. 
порт з португальсь¬ 
кого. 

рел. релігія. 
ют. ротори ка. 
тм. римський. 
м. в романських мом. 
ч. а румунського, 

а самоєдзько- 

санс. » санскриту. 
ев. сь'іітвЗ. 
сер. середній* 
сиб. а сибірських мі 
сир. а сирітського, 
ск з екаидшіанськ 
мов. 

спор, скорочено 
слае. а слав'**' 
е. ~лап* ч.; ер нднолдт і 

ськай. 
слоп. в словацького 
срб. а сербського. 
ст. стАраіі, отя’док 

ний. 
тат. я тат ар о; кас 
-тор>\ ?• рґї^л,н. 
тур. в ту 
дар- укр*' 

фІг у і я. м 

фт. 
фр. М <*,1і’НЦуЗЬКО 
ссало. халдоМськ 
.гем. ?ЄМІн. 
ц.-слаг н церко' 

СЛІїИ,ЯнсьК'>Г04 
ЧСС IіЩ чес>. і^ГО. 
те, ї ллп«* *кг 




